
Protokoll för styrelsemöte 7 2007-06-19 1( 15)

Styrelsemöte 7 - Sverok Stockholm
Närvarande: Nina Högberg, Tobias Landén, Kristoffer Lindh, Anneli Henriksson.
Gäster: Wille Raab, Susanne Vejdemo, Niklas Dahl.

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av mötesordförande
Nina Högberg väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare
Anneli Henriksson väljs till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare
Kristoffer Lindh väljs till justerare.

1.5 Mötets behörighet
Mötet är behörigt kallat, däremot är mötet inte beslutsmässigt. Mötet beslutar att fortsätta ändå 
och ta upp besluten för ratificering på nästa möte.

1.6 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna:
2.2 Rapport Växtverk
2.3 Rapport Organisationsutvecklingsgruppen

1.7 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokollet är inte klart, det ligger ute för justering.

2.1 Inkommen post
Vi har fått räkningar, reklam och Studiefrämjandets kurskatalog för hösten. Vi har även fått ett 
brev från föreningen Enhörningen (se punkt 4.1).

2.2 Rapport, växtverk
Susanne Vejdemo rapporterade snabbt från projektet Växtverk (tidigare Föreningskonventet, 
Distrikthelgen o.s.v.). Hon har författat en ansökan till Sverok Riks om pengar till projektet. Vi 
lägger rapporten till handlingarna och styrelsen beslutar att ställa sig bakom ansökan.
En mer utförlig projektrapport kommer innan nästa styrelsemöte.

2.3 Rapport, Organisationsutvecklingsgruppen
Består av fem personer som har haft två större möten och en del små. På måndag (2007-06-25) 
hålls ett möte på kansliet där gruppen ska rapportera närmare om vad de kommit fram till.
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3.1 Beslut: Projekt Syworkshops på kansliet
(se bilaga)
Styrelsen beslutar att riva upp beslutet från möte 2007:4

3.2 Beslut: Resebidrag – Inom cirkeln av stål
(Se bilaga)
Styrelsen beslutar att bifalla ansökan. Styrelsen beslutar att pengarna till föreningen ADMA får 
betalas ut till föreningen Segaels konto.

3.3 Beslut: Resebidrag – Kampen i Ringen
(Se bilaga)
Styrelsen beslutar att bifalla ansökan.

3.4 Inköp av redovisnings- och revisionsböcker
Styrelsen beslutar att avsätta 1000kr för att köpa in redovisnings- och revisionsböcker.
Nina utses till ansvarig.

3.5 Projekt Sverok Telecom
(Se bilaga)
Styrelsen beslutar att för 10 000kr hyra in telefonister från förbundet. Kostnader för 
telefonabonnemang och utrustning tillkommer därtill med 5000kr.
Styrelsen bifaller att-sats ett(1) och tre(3) men bordlägger att-sats två(2) till senare.

4.1 Skrivelse från Enhörningen
(Se bilaga)
Vi har mottagit ett brev från föreningen Enhörningen. Brevet läses igenom, och styrelsen enas 
om ett svarsbrev.

5.1 Övriga frågor
5.1.1 Fönster på kansliet.

Styrelsen beslutar att ge Daniel Armyr mandat att se till att det trasiga fönstret på kansliet blir 
lagat.

5.2 Verkställelselista
Kristoffer:
Ta fram prisuppgift från Tobias Matsson
Ta fram lista över spel att köpa in genom projekt Brädspel till kansliet.

Tobbe:
Skriva underlag om kommunikationsplattform.

John:
Köp projektor.
Fundera över alternativa SL-kortkösningar.
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Olivia:
Kontakta David Rasmusson om Dragon’s Lairs projektbidragsansökan Warhammerarméer och 
skriv ett avtal.

Frida:
Gör en lathund för nya BOE-blanketten.
Skriv avtal och håll kontakt med projekt Prima Paviljonger.

Anneli:
Skriva avtal med Uvudden
Kontakta Sjätte Tunnan

Nina:
Planera Konspiration
Se till att kansligruppen köper in en projektor- och dörrdator.
Införskaffa ny distriktsmobil.
Skriv kontrakt med Stockholms Spelkonvent

5.3 Kommande möten
Möte 8 hålls 13 juli klockan 18.00 på kansliet.
Möte 9 hålls den 1 augusti klockan 19.00 på kansliet.
Möte 10 hålls den 21 augusti klockan 19.00 på kansliet.

5.4 Mötets avslutande
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Bilagor

Bilaga: 3.1 Projekt Syworkshops på kansliet 
Till: Sverok Stockholm styrelse
Från: Föreningen Genesis
Datum: 070611

Hej!
Vi vill bara förtydliga att vår projektansökan om (syworkshopar) inte beviljades de medel vi sökte. 
Styrelsen föreslog ett alternativt upplägg. Efter att utvärderat vilka de insatser detta skulle kräva är
dock vår bedömning att det blir mycket svårt att engagera ideellt arbetande att genomföra det. Den 
adminstrativa bördan att genomföra det blir för stor jämfört med projektets omfattning. Föreningen är 
alltså inte längre intresserade av att genomföra det under dessa premisser.
Medlemmar från oss kommer i föreningens regi (i samarbete med segaelgruppen, som ni ser står för 
bokningarna av kansliet) att boka kansliet för att sy i, men den mer omfattande syundervisningen och
reklamkampanjen som vi hade planerat läggs på is. Vi hoppas att styrelsen hittar andra mer lämpliga 
projekt att lägga sina utbildningspengar på! Det är roligt med workshops på kansliet!

Kontaktpersoner: Susanne@sthlm.sverok.se, pa@proxxi.org

Sverok Stockholm
Bolidenvägen 16 B Tel: 08-653 43 21 http://stockholm.sverok.se
121 63 Johanneshov E-post: stockholm@sverok.se Org nr: 802017-0919

____________________________________ 
Justerarens signatur

____________________________________ 
Mötessekreterarens signatur

____________________________________ 
Mötesordförandens signatur

mailto:pa@proxxi.org
mailto:Susanne@sthlm.sverok.se


Protokoll för styrelsemöte 7 2007-06-19 5( 15)

Bilaga: 3.2 Resebidragsansökan – Inom cirkeln av stål
Hej Distriktet!
Föreningen ADMA tänker skicka iväg sina medlemmar för att deltaga på föreningen Svarta Galtens lajv 
Inom Cirkeln av Stål i Karlskoga i slutet av juni 2007. Vi räknar med att vi blir sex personer från 
föreningen som åker, och vi tänker hyra en minibuss från maskinsektionen på KTH. Eftersom
bensinpriset är inräknat i deras prislistor och vi vet sträckan vi ska åka så kan vi redan nu säga vad hela 
resan kommer att kosta (referens: http://www.m.kth.se/staff/mbuss/) nämligen 2.700kr. Vi ansöker 
härmed om ett evenemangsresestöd på 600SEK (100SEK per person) från distriktet för resan. Vi 
samarbetar med föreningen Segael, som också tänker hyra samma buss (fast en vecka senare) och av 
administrativa skäl kring betalningen undrar vi om pengarna kan betalas ut till Segaels konto.

MVH,
 Susanne Vejdemo
 susanne.vejdemo@stockholm.sverok.se
 073 042 09 81

Bilaga: 3.3 Resebidragsansökan – Kampen i ringen
Hej Distriktet!
Föreningen Segael tänker skicka iväg sina medlemmar för att deltaga på lajvet Kampen i Ringen i 
Skillingaryd i juli 2007. Föreningen har förberett sitt deltagande väldigt länge. Vi skulle vilja anordna en 
resa till Skillingaryd från Stockholm. Förutom föreningens medlemmar så öppnar vi upp för en eller två 
till från andra föreningar - allt beroende på hur packningen kan göras. Vi räknar med att bli sex 
personer i bilen (ev. sju, men budgeten räknas på sex),  och vi tänker hyra en minibuss från 
maskinsektionen på KTH. Eftersom bensinpriset är inräknat i deras prislistor och vi vet sträckan
vi ska åka så kan vi redan nu säga vad hela resan kommer att kosta (referens: 
http://www.m.kth.se/staff/mbuss/) nämligen 3.910SEK Vi ansöker härmed om ett 
evenemangsresestöd på 600SEK (100SEK per person) från distriktet för resan

MVH,
 Susanne Vejdemo
 susanne.vejdemo@stockholm.sverok.se
 073 042 09 81
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Bilaga: 3.5 Projekt Sverok Telecom

Projekt Sverok Telecom
Av: Nina Högberg.

Målsättning:

Att ringa minst 85 % av alla distriktets föreningar, och att göra en genomgående dokumentation av 
resultatet.

Syfte och motivering:

• Att etablera kontakt
• Att undersöka
• Att informera

Föreningskontakt
Inkomna ansökningar till projektfonden, nyttjandet av kansliet samt deltagandet på distriktets 
årsmöte visar otvivelaktigt att det i huvudsak är ett fåtal föreningar som står för merparten av 
kontakten mellan distrikt och föreningar. Vi vet inte om detta beror på att majoriteten av 
föreningarna inte är intresserade av att ha kontakt med distriktet, eller om det finns ett hinder för att 
så sker. Genom att ge föreningarna ett tillfälle till personlig kontakt med någon distriktsaktiv är det 
möjligt för oss att slutgiltigt undersöka om ett sådant hinder finns, och om så är fallet att motverka 
det.

Sverok Telecom ska därför:

Ge varje förening i distriktet möjlighet till ett personligt telefonsamtal. Om föreningen inte är  
intresserad av ett samtal ska de inte heller påtvingas nedanstående punkter, men detta skall noteras 
i dokumentationen.

Föreningsundersökning
Vi vet väldigt lite om våra föreningar. År efter år har distriktet skickat ut informationsmaterial, 
distriktstidningar, inbjudningar till olika evenemang och mycket annat till föreningarna. 
Uppfattningen om vilket resultat detta har gett är väldigt liten. De föreningar vars verksamhet är 
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känd för styrelsen är bara ett fåtal i förhållande till hur många föreningar som är okända, detta gör 
att det är svårt för styrelsen – och årsmötet - att på väl underbyggda grunder fatta beslut om vilken 
typ av stöd som är önskvärt i distriktet.

Sverok Telecom ska därför:

Undersöka vad föreningarna gör, hur de är organiserade och vad de har för framtidsplaner. Hur 
de upplever sin kontakt med Sverok, om de läser utsänt material och om de är intresserade av stöd 
eller hjälp i någon form.

En sådan undersökning ska sammanställas till en omfattande men lättillgängligt rapport för hur 
distriktet ser ut. De enskilda uppgifterna om varje förening kan i sin tur användas för framtida 
riktade utskick.

Föreningsinformation

Information i stora mängder är väldigt svår att ta till sig. Speciellt om den relevanta och intressanta 
informationen är uppblandad med information som föreningen inte alls kan anknyta till. Att kunna 
ge föreningen information som, baserad på samtalet kring föreningens verksamhet och framtid, är 
särskilt anpassad efter föreningens behov och intresse kan göra den mycket mer lättillgänglig.

En annan värdefull aspekt är att direkt kunna svara på frågor och komma med tips och råd kring 
funderingar och problem som föreningen har. Att kunna uppmuntra föreningen till att genomföra 
sådant som bara varit en idé är viktigt.

Sverok Telecom ska därför om intresse finns:

Informera om distriktets och förbundets resurser, om de resurser som tillhandahålls av föreningens 
kommun samt om ett urval av de övriga externa kontakter som kan vara av intresse för en 
Sverokförening. Informera om aktuella händelser i distriktet. Ge rådgivning och svara på frågor  
gällande verksamhet och föreningsorganisation. Lämna ut kontaktuppgifter till av distriktet utvalda 
kontaktpersoner, för vidare frågor och handledning inom specifika områden.

Varför ska vi göra detta?

Följande går att läsa i verksamhetsplanen: 
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”Sverok Stockholm kommer under 2007 att lägga mycket fokus på information och tillgänglighet. 
Antalet föreningar kommer att öka till följd av detta, och förhoppningen är att ingen förening ska 
kunna undgå att känna till vad distriktet är och vad det kan erbjuda. /.../ Styrelsen ansvarar för att göra 
detta stöd [medlemsstödet] mer lättillgängligt än tidigare, och kommer att arbeta för att fler ska ta del av 
det. Distriktet ska också verka för att föreningarna får bättre kunskap om det stöd de kan få från 
kommuner med flera.”

Det enda sättet för oss att säkert veta att ingen förening har undgått denna kunskap är att prata med 
dem direkt. På så sätt kan vi sluta hoppas att de läser våra utskick, och istället kunna säga att vi vet 
exakt hur många föreningar som känner till distriktet.

Avsikten med att budgeter 40 000 kr i porto var att göra ett utskick till samtliga medlemmar i distriktet. 
De omständigheter som gjort att vi fått skära ner på budget gör att detta känns som en oproportioneligt 
stor utgift, eftersom den inte finns omnämnd i verksamhetsplanen. Att inte strunta i omfattande 
medlemskontakt och istället satsa på BRA föreningskontakt är syftet med detta projekt.

Genomförande och tidsplan
Projektets startdatum: 1:a juli.
Projektets slutdatum: 30:e september.
Beräknad tidsåtgång: 100 arbetstimmar.

Detta projekt kommer att genomföras av en eller flera personer utsedda av styrelsen. Dessa personer 
ska projektansällas av förbundskansliet, som sedan fakturerar distriktet. Fakturering sker baserat på 
de faktiska arbetsgivarkostnaderna – administrativ avgift utgår i utbyte mot att vi även förmedlar 
viss information från förbundsstyrelsen till föreningarna. De personer som utses för detta bör redan 
vid arbetets start vara väl insatta i distriktet, förbundet och relevanta externa kontakter för att arbetet 
ska kunna göras så snabbt och enkelt som möjligt. Eventuell utbildning/inlärningstid ingår inte i 
arvoderad tid.

De anställda genomför hela projektet under perioden 1:a juli till 30:e september. Arbetstiden är 
flexibel, men rapport skall inlämnas efter varje arbetat pass till den person som utses att vara 
arbetsledare. Arbetsledaren attesterar rapporterna och rapporterar antal arbetade timmar vidare till 
förbundskansliet. Rapportens utformning avgörs av arbetsledaren i samråd med de anställda; dessa 
skall arkiveras och finnas styrelsen till handa.

Projektet kan delas in i tre etapper:
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Förberedelse
Att ta fram den information som krävs, att skapa ett system för dokumentation, att göra eventuella 
inköp samt att (om flera personer utses till att utföra projektet) specificera arbetsmetod och 
fördelning.

Runtringning
Att ringa samtliga föreningar enligt specifiktationen ovan. Detta beräknas ta cirka 67 timmar 
(genomsnitt 10 minuter per förening) och målsättningen ska vara att komma i kontakt med minst 85 
% av föreningarna. Övriga 15 % tillåts vara föreningar som av någon anledning inte är kontaktbara.

Dokumentation
De anställda ska löpande dokumentera samtliga samtal enligt en under projektets början fastslagen 
mall. Detta underlag ska användas för att producera en rapport som genomgående beskriver såväl 
metod som resultat av projektet, samt ett förslag till slutsatser och tolkning som senare fastställs av 
styrelsen. Föreningsunderlaget ska även sammanställas till sådan form att det enkelt kan användas 
inför framtida projekt.

Budget

Inköp av headset: 269 kr 
Detta förbättrar arbetsmiljön avsevärt, och möjliggör effektivisering av arbetet då man med hjälp av 
ett headset kan sköta delar av dokumentationen parallellt med föreningssamtalen. Eventuellt krävs 
även inköp av ny telefon för ungefär samma summa.

Telefonkostnad: 4690 kr
Telefonkostnad baserad på prislista för Telia Bas (det är möjligt att vi har ett annat prisavtal, i så 
fall blir kostnaden billigare – annars kan vi alltid byta till någonting annat). Inräknat är 2000 
minuter samtal till det fasta nätet under dagtid, samt 2000 minuter samtal till mobiltelefoner på 
andra nät än Telia under kvällstid och helg. Inräknat är också öppningsavgift för 600 
samtal.Troligtvis förläggs större delen av samtalen till kvällstid/helg, vilket sänker kostnaden.

Lön och dylika avgifter: 9 600 kr (96 kr/h)
Denna summa förutsätter att personen/personerna som anställs är under 20 år och saknar andra 
inkomster, vilket ger en timlön á 70 kr. Detta är Sveroks minimilön per timme. För personer som är 
20 år eller äldre är minimilönen 87 kr vilket ger en totalkostnad på 120 kr per timme.
Om lönesumman anses för hög finns det möjlighet att t.ex. glömma att rapportera in vissa timmar 
till förbundskansliet, och på så sätt sänka timlönen för det faktiska antalet arbetade timmar.
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Totalkostnad: 14 559 kr.

Förslag till beslut

Jag yrkar

att styrelsen antar projektet Sverok TeleCom som ett av styrelsens projekt,
att styrelsen utser 1-3 personer som ska anställas, samt en person att vara ansvarig arbetsledare,
att utgifterna för projektet fördelas mellan budgetposterna Porto (telefonkostnader) samt Styrelsens 
projekt (anställningskostnader och övriga utgifter).
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Bilaga: 4.1 Skrivelse från Enhörningen, Svar från Sverok Stockholm

Skrivelse från Enhörningen

Sverok Stockholm har behandlat vår ansökan om projektstöd till Ödesväv och gett avslag till denna. 
Det är upp till Sverok Stockholms Styrelse att fatta de beslut ni finner är bäst för era medlemmar. 
Från vår synvinkel har vi dock svårt att se att avslaget skulle vara bra för någon part. Vi erbjuder 
något som Stockholms lajvföreningar kommer ha stor nytta av fortsättningsvis, och ett mycket coolt 
lajv där Stockholms lajvare utgör den största målgruppen.

De redovisade skälen av Nina 20 maj på forumet kan dessutom ifrågasättas eftersom de verkar 
bygga på rena missförstånd från Sverok Stockholms sida.

Konkreta saker som vi känner behöver kommenteras 1) Nina skriver på forumet att ansökan gäller 
byggandet av hus för Ödesväv. Detta är korrekt så tillvida att vi behöver byggnadsmaterial
för att bygga prototyper som kommer användas på Ödesväv. Det är dock felaktigt att 
projektansökan handlar om detta.

Hela poängen med satsningen är ju att vi publicerar ritningar över huskonstruktionerna som 
kommer alla lajvare till del. Har det över huvudtaget funnits något projekt som Sverok Stockholm 
stött som syftat till att publicera något så värdefullt för Sveriges lajvare? Om ni inte gjort det surfa 
då till http://www.weaveoffate.com/sv/town_all_pictures_sv.php och titta ordentligt på bilderna.

Självklart handlar det inte bara om husbyggande eller husritningar dock. Ödesväv är i sig själv inte 
ett lajv bland alla andra. Till Ödesväv används för första gången idéen med zoner. Istället för att 
arrangören prackar på spelarna en viss spelstil låter vi deltagarna själv styra vilken typ av lajv han 
får. Soldaters kamp, adelns intriger, borgar och bönders hantverkande och festande samt 
skogfolkens äventyr är alla lajvstilar som kan innebära konflikter om dessa krockar på ett och 
samma ställe. Genom att införa zoner med special skrivna regler och anpassad intrigstruktur lämnar 
vi valet till deltagarna att styra vad de vill uppleva. Även de som stannar i sin egen zon hela lajvet 
får mervärde av vad andra spelare upplever i de andra zonerna. Vi har svårt att se varför detta 
lajvkoncept skulle vara mindre värt att stödja än de många lajv som Sverok Stockholm de facto stött 
med stora pengar utan att dessa kunnat erbjuda något så nyttigt som publika byggritningar för 
lajvhus.

2) Nina skriver att Enhörningen inte vill låta andra föreningar ta del av husen vi vill bygga. Svaret 
på detta är att det är helt korrekt att vi inte tror det skulle fungera att andra föreningar lånar
husprototyperna. Det faller dock på sin orimlighet att detta skulle bero på någon form av snikenhet 
riktad mot andra föreningar. Enhörningen vill ju sprida kunskapen om hur ritningar till alla 
intresserade. Skulle det hypotetiskt finns en förening som tror att det praktiskt fungerar med
utlåning av hus till godtyckliga föreningar kommer dessa kunna söka pengar från sitt distrikt och 
bygga utlåningshus med hjälp av våra ritningar. Det avgörande i denna fråga är att Enhörningen 
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varit inblandade i sammarbete om rekvisita tidigare och vi kan inte tro att det fungerar för så stor 
rekvisita som dylika husprototyper. 

Ska vi titta rent krasst på verkligheten så är merparten av alla lajv i Sverige underfinansierade. Lajv 
som går med brakförlust är snarare regel än undantag. Enhörningen kan teoretiskt säkra sig mot 
problemet att husen eller delar av husen blir kvar ute på lajvområdet när pengarna är
slut, men i praktiken är det svårt. I slutändan måste det bli någon som går i borgen för 
arrangemangets förmåga att betala och vi anser det är oetiskt att någon stackars lajvare hamnar i 
klistret på detta vis när felet egentligen är att föreningen har orealistisk budgetering och dålig
kostnadsuppföljning. Till detta kommer problemen med att plocka ut husdelarna ut föreningens 
lager. I grund och botten blir det någon från Enhörningen som måste dirigera detta och om 
föreningens lagerkostnad för husen ska stanna på 68000 kr per år måste lagringen ske kompakt för 
över 3,5 ton byggnader ska gå att lagra till så lågt pris. Det går inte att få det lika enkelt som på Ikea 
att hämta ut delarna utan detta kommer kräva mycket kunskap om lagret och hårt jobb. Är det för 
föreningens eget lajv går det sannolikt att mobilisera dylika resurser, är det för annan förenings 
räkning är det ytterst tveksamt om vi kan få våra medlemmar att göra detta ideellt.

Allt detta leder till att vi vill påpeka att det reellt finns en möjlighet för utomstående arrangörs 
grupper att nyttja husen helt oberoende om Sverok Stockholm stödjer projektet eller ej. Redan idag 
så finns möjligheten att lajvare arrangerar saker inom Enhörningen. En möjlighet som nyttjas i 
princip varje år. Vissa minikrav ställs givetvis på innehåll (lajvet får t.ex. inte ha med våldtäkter) 
och det sker med samma ekonomiska premisser som föreningens egna lajv. Vi får insyn i de
ekonomiska ramarna och kan säga stopp om dessa är orimliga, och arrangörsgruppen kan luta sig 
mot våran kompetens inom logistik och planering. Möjligheten finns reellt oavsett Sverok 
Stockholm, ställer Sverok Stockholm krav utöver detta så måste vi tacka nej eftersom det
saknas realism för att det ska fungera i praktiken. Vi kan inte se att denna fråga utgör grund för att 
helt avslå vår ansökan.

3) Nina skriver att Enhörningen inte är en Stockholms förening och att ni inte kan motivera att så 
mycket som 60000 kr går till sådan förening. Lösningen är givetvis enkel...bevilja en mindre 
summa pengar. Exempelvis vad ni tycker att ritningarna är värda från ett Stockholmsperspektiv. I
vårt tycke är Stockholm det främsta exemplet på någon del av Sverige verkligen behöver portabla 
lajvhus eftersom det i regionen är så svårt att hitta lajvområden som fungerar under flera år i följd.

4) Nina skriver att det känns orimligt att bevilja ett projekt 60% av projektfonden i ett enda svep. 
Flera kommentarer är relevanta. Till att börja med kan Sverok Stockholm givetvis bevilja en lägre 
summa än 60 000. Vi kunde ju inte rimligtvis förutse att projektfonden skulle minskas till 100 000, 
så att jämföra summan vi sökte med nuvarande projektfond är för den delen knappast grund för 
avslag.

Än mer viktigt är att Sverok Stockholm inte behöver betala ut allt i ett enda svep. Om Sverok 
Stockholm så önskar går det utmärkt att vi beviljas visst antal kr per färdig ritning. Det hela 
genomförs så att Enhörningen bygger prototypen för de pengar vi har undanlagda för fakturor efter
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lajvet och Sverok Stockholm betalar ut projektstöd när Enhörningen faktiskt levererat ritningen på 
vår hemsida.

5) Nina skriver att Sverok Stockholm hoppas att Enhörningen ska kunna genomföra projektet med 
stöd från Sverok Svealand. Svaret från oss blir att vi visserligen har konstruktiva och mycket 
positiva samtal med detta distrikt, men att vi har svårt att se hur de ska kunna täcka upp för
hela summan som vi sökt för Sverok Stockholm. Enhörningen har sökt 60 000 från båda distrikten, 
dvs totalt 120 000 och detta utgör långt i från hela materialkostnaden för husen. Till detta kommer 
lagerkostnad och fraktkostnad.

Finns det andra missförstånd så bemöter vi gärna dem också.

Enhörningen genomför detta projekt eftersom vi tror på att det tillför ett element som saknas i 
Sveriges lajvande. Hur vi genomför det beror dock på vilket stöd vi kan få.

Vi arbetar med en ansökan till allmänna arvsfonden, som löser vårt finansierings problem för 
prototyper om den blir beviljad, men det är orealistiskt att tro att vi kan få svar på denna innan 
lajvet. Om vi inte blivit beviljad åtminstonde någon form av stöd från Sverok Stockholm alls står vi 
inför det tråkiga faktumet att vi saknar medel för att få fram de prototyper som behövs för 
ritningarna under innevarande år.

Enhörningens medlemmar kommer oavsett vad som händer få uppleva magin att se denna typ av 
hus på lajvet i sommar, men utan något projektstöd alls från Sverok Stockholm blir det endast en 
del av vad som skulle kunna vara, och med resulterande färre ritningar som kan gagna resten av
Sveriges lajvare. Förr eller senare får vi ihop medel att testa konstruktionen. Fast visst borde väl 
Sverok Stockholm kunna bidra med någon form av kontant stöd för att inte allt för mycket ska 
behöva skjutas till kommande år?

Per-Anders Staav
It-språkrör för Enhörningen

Denna skrivelse från Sverok Stockholms styrelse är ett svar på den skrivelse som inkom från 
föreningen Enhörningen den 13:e juni 2007.

Föreningen Enhörningen skriver inledningsvis att de har svårt att se vårt avslag av 
Projektbidragsansökan: Ödesväv (styrelsemöte 2007:5) som bra för någon part, eftersom de 
erbjuder någonting som Stockholms lajvföreningar kommer att ha stor nytta av i fortsättningen. Vi 
anser tvärt om: detta är ett beslut som är mycket bra för alla våra rollspelare, kortspelare, 
brädspelare, figurspelare, datorspelare, airsoftare, paintballspelare och lajvare som inte är 
intresserade av att bygga ett portabelt hus.
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I Stockholmsdistriktet har vi investerat mycket pengar i att hjälpa en förening att bygga en 
permanent lajvby. Vi har också investerat pengar i att sy upp paviljonger för utlåning. Vi gör 
bedömningen att dessa två alternativ är mer betydelsefulla för våra föreningar än att ge dem 
möjlighet att få tag på ritningar för att kunna bygga ett portabelt, men av Enhörningens brev att 
döma, tämligen oflexibelt hus. Det är inte många lajvföreningar i Stockholm som, likt Enhörningen, 
har tillgång till ett lager att förvara detta hus i. 

Enhörningen säger också att de erbjuder ett mycket coolt lajv där Stockholms lajvare utgör den 
största målgruppen. Det tycker vi är jättetufft! Dessa Stockholmska lajvare är mycket välkomna att 
genom sina Stockholmsbaserade föreningar söka till exempel resebidrag för att åka på detta coola 
lajv. Inom distriktet kan vi förmedla kontakt till flera föreningar som hyr ut lajvutrustning, och om 
man vill hålla förmöten står vårt kansli till förfogande. Sverok Stockholm kan bidra med mycket 
stöd – men det riktas till distriktets föreningar.

Om man ser till Enhörningens ansökan och vad som har skrivits om denna verkar det råda en viss 
tveksamhet kring vad den egentligen handlar om. Detta gör det svårt för oss att bemöta denna 
skrivelse. I sitt brev skriver föreningen:

”Nina skriver på forumet att ansökan gäller byggandet av hus för Ödesväv. Detta är korrekt så 
tillvida att vi behöver byggnadsmaterial för att bygga prototyper som kommer användas på 
Ödesväv. Det är dock felaktigt att projektansökan handlar om detta. Hela poängen med satsningen 
är ju att vi publicerar ritningar över huskonstruktionerna som kommer alla lajvare till del. ”

Längst upp i Enhörningens projektbidragsansökan kan man däremot läsa följande: 

”Projekt: Ödesväv Syfte: Skapa ett verkligt innovativt lajv samt att utveckla och skapa portabla 
lajvhus av korsvirkestyp.”

Senare i sitt brev går de återigen på denna linje genom: 

”Vi har svårt att se varför detta lajvkoncept skulle vara mindre värt att stödja än de många lajv  
som Sverok Stockholm de facto stött med stora pengar utan att dessa kunnat erbjuda något så 
nyttigt som publika byggritningar för lajvhus.”

Ärligt talat: Vill ni ha pengar för att vara godhjärtade och utveckla husritningar till lajvare, eller vill 
ni ha pengar för att göra ett coolt lajv? Inget av dem är fel. Ni bör dock bestämma er för det ena 
eller det andra – det är två väldigt olika projekt. Vi har svårt att förstå behovet av att lägga 150 000 
kr på material om hela poängen är att ta fram ritningarna.

Senare i brevet ställer Enhörningen frågan: ”Har det över huvudtaget funnits något projekt som 
Sverok Stockholm stött som syftat till att publicera något så värdefullt för Sveriges lajvare?”

På denna fråga svarar vi ja. 1996 gav distriktet sitt stöd till lajvet Nyteg som resulterade i den 
otroligt genomgående lajvarrangörshandboken ”Saga mot verklighet”. Vi anser att denna 
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publikation har varit mycket värdefull för Sveriges lajvare. Vi har vid flera tillfällen även gett stöd 
till Knutpunkt, som publicerat flera böcker om lajv. Om vi bara ska titta på det senaste halvåret så 
har vi beviljat stöd till två lajv som lovat att inkomma med skriftligt material till oss i utbyte. Frågan 
om vilka publikationer som är värdefulla för Sveriges lajvare är tämligen subjektiv – men utan 
tvekan finns det saker som faller i den kategorin och som vi varit delaktiga i. Ibland har det varit 
syftet med projektet, ibland har det bara varit en önskvärd biprodukt.

 När det gäller den aktuella summan i projektfonden så anser Enhörningen att det inte är en lämplig 
grund för avslag att jämföra detta med den sökta summan. Det håller vi inte med om. Hur mycket 
pengar vi har tillgång till är en ytterst relevant fråga när det gäller att fördela dessa. Enhörningen 
föreslår att vi istället skulle ha beviljat en mindre summa pengar, förslagsvis så mycket vi tycker att 
ritningarna är värda ur ett Stockholmsperspektiv. I Enhörningens tycke är Stockholm det främsta 
exemplet på någon del i Sverige som verkligen behöver portabla lajvhus, vilket är någonting vi inte 
är lika säkra på. Under den föreningsundersökning som kommer att genomföras under sommaren 
kan vi fråga alla våra föreningar om de anser att detta är någonting de har behov av – och därefter 
kan vi återkomma med ett eventuellt stöd till Enhörningen.

Enhörningen skriver att de har svårt att se hur Sverok Svealand ska kunna täcka upp den sökta 
summan från Sverok Stockholm. Att få projektbidrag från Sverok Stockholm är inte en rättighet, 
det är en möjlighet vi erbjuder distriktets föreningar och externa projekt som anses vara av stor vikt 
för distriktet. Vi anser tyvärr inte att detta projekt är av sådan vikt. Den dag Enhörningen har sitt 
säte i Stockholm är de hjärtligt välkomna att söka stöd för sina arrangemang, men i dagsläget står vi 
fast vid vårt avslag av denna ansökan. Detta med hänvisning till de regler som gäller för 
ungdomsorganisationer med stöd från Stockholms läns landsting:

”Kultur- och utbildningsnämndens stöd skall användas på distriktsnivå i syfte att utveckla och 
stödja de lokala föreningarna i deras verksamhet.”

Vi tror att en lokalförening som är intresserad av att utvecklas i sin verksamhet genom att bygga ett 
hus är kapabla att också få tag på en ritning. Annars är det någonting vi kan stödja dem med när 
behovet uppstår.

Sverok Stockholms styrelse
19 juni 2007
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