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Styrelsemöte 13 - Sverok Stockholm 2007-11-20
1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnat av Nina Högberg

1.2 Val av mötesordförande
Nina Högberg valdes till ordförande för mötet

1.3 Val av mötessekreterare
Tobias Landén valdes till mötessekreterare

1.4 Val av justerare
Petter Blomberg valdes till justerare

1.5 Mötets behörighet
Mötet är behörigt sammankallat

1.6 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänd med tillägg 2.3 Rapport: Boxgames

1.7 Föregående mötesprotokoll
Inte klart

2.1 Rapport: Inkommen post
Ingen väsentlig post har inkommit.

2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar
Föreningen Halvhörningen avregistrerad

2.3 Rapport: BoxGames
(Se bilaga 1)
Rapporten läggs till handlingarna.

3.1 Beslut: Ratificering av föregående möte
Styrelsen beslutar att ratificera alla beslut enligt protokollet från det ickebeslutsmässiga 
styrelsemöte 12.

3.2 Beslut: Projektbidragsansökan minikonvent
(Se bilaga 2)
Styrelsen beslutar att bevilja ansökan på 4000 kr. Som motkrav ska föreningen CLeK 
producera en artikel med bilder till nästkommande Zwork.

3.3 Beslut: Lokalbidrag
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John anmäler JÄV för hela beslutspunkten
Styrelsen beviljar föreningen TROLL ett lokalbidrag på 6 000 kr,
Styrelsen beviljar föreningen Lilla Gillet ett lokalbidrag på 5 000 kr,
Styrelsen beviljar föreningen Unionen ett lokalbidrag på 5 000 kr,
Styrelsen beviljar föreningen Proxxi ett lokalbidrag på 12 000 kr,
Styrelsen beviljar föreningen Dragon's Lair ett lokalbidrag på 2000 kr.

Motivering till beslutet:
Årsmötet beslutade att Sverok Stockholm 2007 ska ha ett lokalbidrag som ska gå till  
omkostnader för att hålla en lokal, i första hand till att betala hyran. Grundkraven är att  
lokalen ska vara passande för en eller flera av distriktets hobbygrenar, och så finner vi att  
fallet är då verksamhet redan bedrivs i samtliga lokaler. Lokalen ska även ha regelbundna 
öppettider och det ska inte krävas föranmälan för att besöka lokalen. Samtliga lokaler utom 
Lilla Gillet har öppet flera dagar i veckan, men vi anser att Lilla Gillet har anordnat ett  
sådant antal öppna och utannonserade aktiviteter under hösten att ett bidrag ändå är 
befogat – i synnerhet då denna lokal sysslar med en verksamhetsgren som inte är  
framträdande hos övriga. Det sista grundkravet är att kommunbidrag ska sökas i första  
hand, och så har skett med varierande framgång. De beviljade summorna är sådana som 
lokalerna själva har föreslagit och kunnat visa på att de är i behov av, och därför anser vi  
att uppdelningen är rimlig.

3.4 Beslut: Införande av presidium i styrelsen
Styrelsen beslutar att inom sig utser ett presidium som ges samma mandat som styrelsen att 
fatta beslut under förutsättningen att dessa direkt kan kopplas till verksamhetsplanen,
Styrelsen beslutar att presidiet ska inkomma med rapport och planering till varje 
styrelsemöte, samt vara öppna för insyn under arbetets gång,
Styrelsen beslutar att beslut som rör ekonomiska medel till en summa av 10 000 kr eller mer 
måste fattas i samråd med distriktets kassör.

Motivering till besluten:
Syftet med denna arbetsform är att inte behöva vänta flera veckor på beslut, utan att få  
saker gjorda snabbt och effektivt. Vi har flera stora projekt kvar att genomföra, och ingen 
som vill ta huvudansvaret för dem. Därför vore det bra med en liten och arbetsvillig grupp 
som tillsammans tar på sig ansvaret men som också ges friheten att göra vad som behövs.

5.1 Övriga frågor
5.1.1 BoxGames

Projektgruppen ska sätta samman en stor avslutning i projektet och söker pengar för detta. 
Gruppen söker om 3 000 kronor för att genomföra detta.

Styrelsen beviljar ansökan om ytterligare bidrag på 3 000 kronor till projektgruppen

5.2  Kommande möte
Nästa möte kommer hållas den 11 december kl 19.00 på Sverok Stockholms Kansli
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Mötet efter det hålls den 3 januari kl 19.00 på Sverok Stockholms Kansli

5.3 Mötets avslutande

Bilaga 1 – Rapport: Boxgamesgruppen
Eris rapport, 20/11 – 07

Eris har arbetat runt och med projektet "sanningen om marika" och anslutande conspirare. Spelarna, 
de så kallande conseriterna har blivit involverat i vårat spel som är en del av den större biten men en 
egen enhet. Vi har behövt nyttja en gamelocation, ett litet kontor som kallas nr 17. Fikapengarna 
som vi har fått godkänt av Sverok Stockholm har gått till hyra bland annat för den. Den har nyttjats 
av spelarna och oss i Eris projektgruppen. Spelarna har vi hittat genom conspirare och i 
lajvarkretsar. De har kunnat utnyttja ett helt eget spel som de inte kunnat få från P och som är en del 
i en förhoppningsvis serie utav Verklighetsspel. Conspirare och Eris har även samarbetat med 
Maskspel för att komplitera och få spelarna att få en så rik upplevelse som möjligt.

I projektgrupp Eris ingår Frida Åhlvik, Tom Liljeholm, Ki, Johan. 

Helgen den 23-25 november 2007 kommer spelet att avslutas i Göteborg. Vi kommer att frakta 
stockholmsspelare ner dit i en specialbil och behöver komplitera utrustningen i den för att få med 
resterande spelare i arrangemanget som är kvar i Stockholm. Vårat spel kommer att gå parallelt men 
som en egen del med marika. 

Vi kommer att erbjuda våra spelare en unik möjklighet att ta kontakt inte bara med resterande 
spelare i Stockholm och indirekt i hela landet utan även med "den andra sidan". Våra spelare 
kommer vi delvis låna från de andra eftersom vi har ett sammarbete men de upplever en helt egen 
del som inte någon av de andra har och inte kan dra nytta av på det sättet. De kommer att kunna 
prata genom en EVP rigg med de döda från andra sidan. Till denna maskin och specialfordonet den 
finns i behöver vi ett projektbidrag på sammanlagt 5000kr. De resterande pengarna ur vårat 
ursprungliga bidrag och lite till. Utrustningen kommer att kunna nyttjas i framtida spel bland annat 
inom distriktet och lånas ut till andra event och spelföreningar. Fordonet har vi lånat. 

Bilaga 2 - Projektbidragsansökan: Minikonvent (CLek)
Den 2007-11-08 skrev Charley Gustavsson <sundance13@gmail.com >: 

Hejsan.

Mitt namn är Charley Gustavsson och jag skriver som medlem i en sverok ansluten 
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spelförening som heter CLek som existerar här i Stockholm. Nu till januari så fyller vi ett år 
som spelförening och det hade vi tänkt fira. Saken är den att då vi till största del består av 
personer som är nya inför hobbyn. Vi är några som har varit lite mer engagerade i olika 
föreningar knyttna till sverok innan och hållt på med rollspel och annat smått och gott sen 
tidigare. Det vi har tänkt att göra är att annordna en spelhelg där vi tänkte göra ett litet mini-
konvent som en mjukstart till de lite större konventen. Konventet kommer att vara öppet för 
alla så länge man är medlem i CLek och det är lätt ordnat. Dock så kommer vi att sätta en 
begränsning runt 60-70 pers då vi kommer att vara i THS går som ligger ute på Värmdö och 
man kan inte få plats med så jätte många där. Konventet kommer att äga rum preliminert den 
11-13 januari vi väntar på att få boka stället.

Vårt mål med denna tillställning är att sprida information om hobbyn och visa på hur roligt 
det är att åka på konvent, spela spel och umgås med människor. Vi har lite av den iden 
att det skall bli ett konvent för alla känsla och därför vill vi hålla ner kostnaderna för de som 
kommer på konventet. VI skulle vilja ansöka om att kunna få ett evenemangsbidrag på  4000 
kr som skulle täcka hyran och matinköpen som behövs. 

De arrangemangen som vi har lyckats med att annordna hittills är en helt okej brädspelsbar, 
två rollspelscenarion (blir kanske någon till), en liten magic turnering, vi skall ha en te-och 
kaffebar där man kan testa på olika sorters lösviktsteer och fin kaffe, en eldshow kommer det 
nog att bli. Sen kommer det nog att hållas en del olika små turneringar i olika sorters bräd och 
kortspel.

Uppskattar svar för vidare diskussioner och tankar kring projektet. Vår budget är inte så 
mycket mer än hyran och maten just nu. Vi kommer att göra en riktigt budget men det som vi 
väntar på är svar från er och svar fråm studiefrämjandet om ett samarbete i detta.

Med vänliga hälsningar Charley Gustavsson
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