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Plats: Studiefrämjandet, Odenplan 

Närvarande: Daniel, Mårten, Ola, Robert, Fredrik och Olle  

Gäster: David och Dennis (revisorerna), Isabell (Meucon03) och Linda (Cosplay Lajv) 

1 Inledande formalia 

1.1 Mötets öppnande 

Daniel Berglund förklarade mötet öppnat kl: 12.30 

1.2 Val av mötesordförande 

Ola Ekegren valdes till mötesordförande. 

1.3 Val av mötessekreterare 

Mårten Lagerstedt valdes till mötessekreterare. 

1.4 Val av justerare 

Fredrik Nilson valdes till justerare. 

1.5 Mötets behörighet 

Mötet förklarades behörigt kallat. 

1.6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

1.7 Föregående mötesprotokoll 

Stavningen behöver kollas men sen är det klart. 

2 Rapporter 

2.1 Ordförandens rapport 

Har fått in offerten på projektor och skanner från Xl office. Redovisningen av våran verksamhet för 2009 till landstinget har 

börjats skrivas och borde vara klar i tid. Annars har det bara varit de vanliga frågorna och det mesta av tiden har lagts på 

flytten. 

2.2 Ekonomiskrapport 

Det ekonomiska känns bra och inga poster ser ut att gå över budget. Se bilaga 1 för en detaljerad ekonomisk rapport 
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2.3 Rapport 

Byggjobbarna är inte helt klar med nya kansliet än och vi har beställt det första sakerna från Ikea samt bestämt färg till några 

av väggarna. Det finns en tidsplan fram till sista maj och tanken är att vi ska vara klara med det mesta då. I juni kommer det 

sedan det sista att ordnas. Senare kommer det också att bytas ut några av dörrarna som är i dåligt skick och ev sätta in glas i 

skjutdörrarna. Försäkringen är överflyttad till nya kansliet, men det har uppstått ett problem där. Fönsterna måste ha galler, 

vara låsta eller inte gå att öppna för att vi ska få några pengar vi ett eventuellt inbrott. 

De tyngre och otympligare sakerna har blivit flyttade till nya kansliet och på lördag(22/5, dagen innan styrelsemötet) ska 

resten flyttas. 

 

Budgetmässigt har vi gjort av med: 

160-170 på ombyggnationen 

Ca 30k på Ikea 

Ca 6-8k på vitvaror, det kommer att tillkomma ett par tusen för diskmaskinen. 

3 Beslut 

3.1 Internet till nya kansliet 

Ownit som levererar bredband till huset där nya kansliet ligger har erbjutit sig att sponsra vårat bredband mot att de får ha 

en banner på våran hemsida. Jag yrkar att vi antar deras förslag och skriver ett avtal med dem om det. Vi spar ca 300 kr i 

månaden på det. 

 

Beslut: Styrelsen avtalar med Ownit om sponsring av bredband till kansliet mot att vi lägger upp en baner på våran hemsida. 

Detta ska regleras genom ett avtal som Fredrik och Daniel tar fram tillsammans med Ownit. 

3.2 El till nya kansliet 

Vi behöver välja en elleverantör till kansliet och God-el har föreslagits. 

Beslut: Ola kollar om vi kan få en bra deal med Tälje, Skell-kraft eller God-el. 

3.3 Telefon till nya kansliet 

Hur ska vi göra med telefonen på nya kansliet? Behöver vi ha en fast telefon? 

Beslut: Att ha kvar vårat befintliga telefonnummer 08-6534321. 

Beslut: Att vi ska ha en fast telefon på kansliet. 

Beslut: Att ska vara öppen för in/utgående samtal samt vidarekoppling till ordförande efter 20 sek 

Beslut: att kansligruppen tar fram riktlinjer för användandet av telefonen samt om eventuell blockering av vissa nr är 

nödvändig. 

 

 

 



  

     Protokoll styrelsemöte nr 4 2010-05-23        5(17) 

  

 Sverok Stockholm 

 Lidnersgatan 10  Tel: 08-653 43 21   http://stockholm.sverok.se 

 112 53 Stockholm  E-post: stockholm@sverok.se Org nr: 802017-0919 

3.4 Distriktsbidrag, M-kai Cosplay Lajv 

Linda från M-kai föredrar ansökan.  

Beslut: Styrelsen beslutar att godta ansökan på 3000 kr (från förbundet) med motiveringen ”Det är ett intressant och 

nyskapande projekt” 

Mårten ansvarar för avtal och utbetalning 

3.5 Resebidrag, föreningen Handen som rullar tärningen 

Beslut: Godkänner deras ansökan på 700 kr i resebidrag 

3.6 Distriktsbidrag, Spindeln för föreningen Handen som rullar tärningen 

Beslut: Vi beslutar att ge föreningen 12 000 kr mot att föreningen även producerar en komplett byggdokumentation så andra 

föreningar lätt kan reproducera produkten, ett bild reportage med beskrivande texter till våran distrikts tidning samt en 

slutrapport med komplett ekonomisk rapport. Vi har även som krav att all dokumentation ska vara klart senast januari 2011 

Fredrik ansvarar för avtal. Pengarna tas från riks. 

3.7 Distriktsbidrag, Granland II 

Beslut: Vi avslår ansökan för att den är inkommen sent med tanke på omfattningen av projektet samt den mängd pengar 

som söks från olika håll som inte ännu är säkrade. Speciellt med tanke på att projektet delvis redan dragit igång.  

Daniel kontaktar granland Mårten kontaktar riks om avslaget. 

3.8 Ikea inköp 

Daniel beviljades ett förskott på 27 343 kr för inköp av Ikea möbler till nya kansliet. 

4 Diskussion 

4.1 Gotland  

Bordlägger diskussionen till nästa möte.  

4.2 Revisorerna och arbetssätt under året 

David och Dennis föredrar deras tankar runt vad deras roll i distriktet är samt vad dem är för ”skojiga” människor. Styrelsen 

svarade med några av sina förväntningar på revisorerna.  

4.3 Projektor 

Ola tar fram förslag på en fastmonterad projektor för konferensrummet med en budget på ca 15 000 till nästa styrelsemöte. 

4.4 Skanner 

Vi avvaktar tills Gesteneravtalet gått ut. Om inte behov av annan lösning finns innan dess. 



  

     Protokoll styrelsemöte nr 4 2010-05-23        6(17) 

  

 Sverok Stockholm 

 Lidnersgatan 10  Tel: 08-653 43 21   http://stockholm.sverok.se 

 112 53 Stockholm  E-post: stockholm@sverok.se Org nr: 802017-0919 

Daniel ska se över funktionerna och inställningarna på den och sedan prata med Rico om eventuell extra service.  

5 Övriga frågor 

5.1 Meuwcon 03, 13-15 aug 

Isabell från M-kai föredrar frågan. Vi känner oss positivt till att det engagerar så stort antal ungdomar. Vi pratade lite om av 

vi kan bidra med förutom pengar samt hur mycket pengar vi kan ge. Även ett eventuellt samarbete med oss under ung-08. 

Mewcon kommer komma med en ansökan inför nästa styrelsemöte.  

5.2 Genomgång av hemsidan 

Fredrik visar hur hemsidan fungerar och hur man loggar in.  

5.3 Ung08 

Olle föredrar. 

5.4 Profilmaterial Sverok Stockholm 

Daniel ansvarar för att kolla upp tryckande av rollupps. 

Fredrik ansvarar för att ta fram visitkort för Sverok Stockholm. 

Fredrik ansvarar för att ta fram förslag på t-shirt. 

Ola kollar med Peter i GD om köpande av personliga hoddies till Sverok Stockholms styrelse.  

6 Avslutande formalia 

6.1 Verkställelselista 

Daniel ska: 

Kräva tillbaka Elbjörnarna 

Fixa avtal med Ownit om bredband (tillsammans med Fredrik) 

Fixa avtal om telefonin 

Kontaktar granland om avslag av ansökan 

Handla IKEA 

Se över funktionerna och inställningarna på gst och sedan prata med Rico om eventuell extra service.  

ansvarar för att kolla upp tryckande av rollupp. 

 

Mårten ska:   

avtal och utbetalning med M-kai 

utbetalning av resebidrag handen som rullar tärdningen 

kontaktar riks om avslaget av granland ansökan. 
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Fredrik ska: 

fixa avtal för Spindeln, föreningen Handen som rullar tärningen 

ansvarar för att ta fram visitkort för Sverok Stockholm. 

ansvarar för att ta fram förslag på t-shirt. 

Lägga upp Roberts text på hemsidan 

Prata med Thor om buss 

Projketavtal Airsoft STHLM 

Projketavta1 A week in Stockholm 

 

Ola ska: 

kolla om vi kan få en bra deal med Tälje, Skell-kraft eller God-el. 

tar fram förslag på en fastmonterad projektor för konferensrummet med en budget på ca 15 000 till nästa styrelsemöte. 

kolla med Peter i GD om köpande av personliga hoddies till Sverok Stockholms styrelse.  

 

Olle: 

Ung 08! 

 

Jennie ska: 

Fixa intern checklista för bidrag 

ordna arbets möte för att uppdatera hemsidan 

 

Robert ska: 

Skriva om bidrag till hemsidan 

prata med björn om Zworq 

 

Rebecka ska: 

Prata med Dan om arbetsgrupp 

Vykort projektet 

Utbildnings helg den 12 och 13 juni 

6.2 Kommande möten 

12/6 kl:1200 styrelsemöte 5 nya kansliet 

18/7 kl:1200 styrelsemöte 6 nya kansliet 

22/8 kl:1200 styrelsemöte 7 nya kansliet 

preliminärt 18/9 kl:1200 styrelsemöte nya kansliet 

6.3 Mötets avslutande 

Ola Ekegren avslutar mötet klockan 16:53. 
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Mötesordförande       Mötessekreterare 

 

 

 

                                                                  

Justerare 



  

     Protokoll styrelsemöte nr 4 2010-05-23        9(17) 

  

 Sverok Stockholm 

 Lidnersgatan 10  Tel: 08-653 43 21   http://stockholm.sverok.se 

 112 53 Stockholm  E-post: stockholm@sverok.se Org nr: 802017-0919 

7 Bilagor 

7.1 Ekonomiskrapport 

Summor i tkr.  budget 2010  
utfall 10-05-
19 

Intäkter    
Landstingsbidrag 850   390 
Summa intäkter 850     
       
Utgifter      

Administration       

Styrelsens arbete 30  8 
Valberedning 10      
*visionsmöte   5 0 
*övrigt   5 0 

      

Årsmöte och bokslut 51      
*årsmötet   15 14 
*revision   35 25 
*Ideell revision   1   
      

Flytt 330    
flytten   30 8 
renovering    200   
Inventarier   100   
      

Tryckverkstad      
Inskaffande av ny riso 100     
Riso 145   72 
Förbrukningsmatriel 70   10 
      

Kansli      
Hyra + el 260      
*gamla kansliet   60 35 
*nya kansliet   200 67 
*EL nya kansli       
Förvaltning 9      
*Telefon   5 2 
*internet   4 1 
Försäkring     7 
kopiator/skrivare (ej riso) 30    
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Allmänna inköp 5     
IT-grupp 60  43 
       

Verksamhet       
Lokalbidrag  60     
Projektbidrag 100   16 
Evenemangsresor 30     
Zworq 10     
Verksamhetsprojekt 100      
*utbildningar/workshops   25   
*marknadsföring   30   
*ung08   10   
*biblioteksspel   5   
*Onsdagsmiddagar   10 2 
*Gotlandgruppen   10   
Jämlikhetshandläggare/grupp   10   

     

Summa utgifter  1400   310 
Årets resultat -550     
 

7.2 Distriktsbidragsansökan, CosplayLajv 

Projektnamn: Cosplaylajv 

Förening: M-kai 

Huvudarrangör: Jessica Svensson, 0735762076, j.svensson@hotmail.com 

M-kai fick en snilleblixt en dag - lajv är kul, och cosplay är kul (och dessutom något som föreningen står för!) så varför inte 

främja cosplay ännu mer genom att kombinera de två? Cosplay innebär att man gör en dräkt av en existerande karaktär, och 

i ett cosplaylajv tar man då den existerande karaktären och sätter sig in i den rollen och spelar karaktären. Altså som ett 

vanligt lajv, bara att man inte skapar karaktären själv utan tar en existerande.  Ett cosplaylajv genomfördes den 20 Oktober - 

1 November 2009, och det var en succé. Nu ska vi arrangera ett till, den 11 - 13 Juni 2010. Vad vi lärde oss från förra året 

(förrutom att aldrig med arrangera en sådan sak mitt i kalla vintern) var att vi behöver lite mer resurser! 

Vi hoppas även kunna genomföra fler cosplaylajv i framtiden. 

 

Därför söker jag bidrag på 3000 kronor från er. 

Våran budger ser ut såhär. 

Utgifter: 

Lokalhyra 1000 kr 

Mat 2500 kr 

Rekvisita 800 kr 

Övrigt 600 kr 

Lokalen är Fräkenbotten Scoutstuga, och då denna inte har elektricitet ligger under övrigt bland annat kostnad för fotogen 

och tändvätska, samt tändstickor. Vi räknar med ca 20 stycken betalande deltagare, vilket innebär en inkomst på upp till 
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3000 

(biljetter á 150 styck). Om vi inte får bidrag måste vi höja kostnaderna för besökarna, eller så går vi inte runt. Då M-kai har 

andra projekt att finansiera kan vi inte heller ta hur mycket som helst från den existerande kassan, särskilt i och med att M-

kai snart har sitt största projekt på ingång - Meuwcon. 

 

Utgifter: 

Lokalhyra 1000 

Mat 2500 

Rekvisita 800 

Övrigt 600 

summa4900 

Intäkter: 

Deltagar avgifter3000 20 a' 150 kr 

Sverok3000 

träffbidraget (stora)800 20 a' 40 kr 

summa6800 

Resultat1900 

 

M-kai är upplagt så att inom föreningen finns olika grupper som kan få göra egna projekt, genom M-kai. Egentligen är vi m-

kai, särskilt eftersom vi tre som arrangerar sitter i styrelsen. Skuld är egentligen inte rätt ord, utan mer så att vi tog pengar ur 

kassan för förra lajvet som vi inte fick tillbaka eftersom vi gick minus, och kassan skulle gärna vilja ha de pengarna tillbaka. 

Så om vi får överskott denna gång, skulle dessa pengar gå tillbaka till kassan för förra lajvet. 

7.3 Resebidrag, Handen som Rullar Tärningen 

Hej 

Kort och tyvärr ganska opersonligt brev 

Vi är två föreningar som åker till ett airsoftarr helgen den 1-2/5 

Antar att det går att söka bidrag för båda föreningarna samtidigt? 

"Handen som rullar tärningen" samt "SART" 

Totalt antal deltagare: 7 

Vi åker troligen med en hyrd minibuss samt en privatbil eller tre 

privatbilar lite oklart i dagsläget. 

Enkelresväg är c:a 43 mil 

Kostnad för resa 1591kr per bil (43*2*18,50) + ev hyrkostnad för minibussen 

Det är Handen som står för den övergripande planeringen för resan. 

Varje förening puttar in minst 100:- per deltagare 

Vi söker alltså 700.- från distriktet. 

 

Mvh 

Christian Johansson 
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7.4 Distriktsbidragsansökan Spindeln 

Hejsan! 

Jag bifogar en bidragsansökan som jag hoppas att styrelsen kan ta sig tid att diskutera på 

styrelsemötet den 23e. 

Jag kommer dock själv inte att kunna närvara, då jag deltar i ett airsoftarrangemang i Borås hela 

nästa helg, men fram tills dess 

så finns jag nåbar för frågor. 

MVH 

Thomas Kjellberg, kassör i Handen som Rullar Tärningen 

 

Bidragsansökan 

Projektet Spindeln 

Föreningen Handen som Rullar Tärningen, genom Thomas Kjellberg. 

Projektbeskrivning: 

Inom Airsoft finns det stort behov att att kunna sprida information av olika slag på ett snabbt och enkelt sätt, men desto 

färre produkter på marknaden som möjliggör detta. En av de viktigaste områdena är olika gruppers position på storspel, 

MilSim eller liknande event. 

Tanken med projektet Spindeln är att köpa in utrustning för att omvandla digital positionsdata (från ett GPS-system) till 

sådant som kan sändas över analoga radiosystem, samt att verifiera i vilken utsträckning detta kan visas geografiskt på 

enklaste sätt under fältmässiga förhållanden. 

Tanken är att vilken radio som helst ska kunna brukas, men för att säkerställa detta så kommer viss experimentverksamhet 

att försigå, under första fasen samt under eventuella andra faser, för att kontrollera under vilka förhållanden olika 

radiosystem lämpar sig bäst. Anledningen till att använda just analog radio, i stället för någon av de digitala 

telefonistandarder som blivit vanligare och billigare under senare år, är flera: 

*Mobiltelefoner har hög investeringskostnad, och/eller hög driftskostnad 

*Analoga radioapparater tål i allmänhet mer misshandel, då de är enklare och driftssäkrare 

*Många mobiler av i dag må innehålla GPS-mottagare, men få eller inga kan mäta sig med prestandan hos en dedikerad 

GPS-puck, varken i nogrannhet eller batterilivslängd. 

 

Fasindelning: 

Projektet Spindeln kommer att delas in i ett flertal faser, där första fasen (som denna 

bidragsansökan gäller) kommer att ägnas åt att ta fram en grundplatform för att sända data, andra 

fasen att undersöka vad som krävs för att kunna ta emot fler typer av data men ändå vara relativt 

mobil, och en eventuell tredje fas kommer ägnas åt att ta fram en egen lösning för att kunna ta emot 

och visa positionsdata på en kart-enhet, som kan medföras överallt (utan beroenden till befintlig 

infrastruktur, elnät, motsvarande) 

Plan, Fas 1: 

Genomförande, Fas 1: 

• Spika projektplan - Gjort 

• Söka och erhålla bidrag 

• Hitta projektmedlemmar 

• Projektmedlemmar: Projektet kommer att behöva bemanning, både utvecklare och testare. 4-5 personer 
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kan troligtvis sysselsättas, 5-10 timmar i veckan (om något resultat skall nås inom 

sex månader). I skrivande stund är fyra platser tillsatta. 

• Krav på slutprodukten: 

• 3 Tracker-system med GPS, redo att användas med lämplig radio, fältruggade, med batteripack som räcker 8-12 h, 

beroende på användning. 

• Kunskap om hur man kopplar in systemen till antingen serieporten på endator, eller till en Garmin GPS-enhet, för 

att avläsa de andra trackersystemen. 

• Dokument som beskriver hur man använder systemet, och eventuella fördelar och nackdelar med olika 

radioapparater (om någon fungerar bättre eller sämre, t.ex) 

 

Budget: 

Projektbidragsbudget 

Post   Antal   Totalsumma Specifikation 

Tracker-enheter  3   3150 

GPSpuck  3   2700 

Centralenhet  1   3000 Enklare laptop med serieport, alt Garmin Nüvi 350 

Kablar, batterier & 

Elsystem  1   3150 

Radio   3   4500 Räknat på nyanskaffning, två apparater per typ, och 

experiment på tre olika typer (Två VHF, en UHF) 

Arbete 100 h 14896100 kr grund, 12% sem ers, 33% arbertsgivaravgifter 

Oförutsedda utgifter 3000 

Slutsumma  34396 

 

Finansiering: 

Sverok projektbidrag: 1  12000 

Kontantinsats 

deltagande föreningar: 3  3000 

Utrustningslån från 

föreningar  3   4500 

Kan eventuellt räknas lägre, då det inte är nyanskaffning, 

utan lån. Å andra sidan så kommer fler radiosystem än tre att 

kunna testas. 

Ideellt arbete 100 h   15000 

 

I sammanhanget bör nämnas att 100 timmar utveckling är lågt räknat för projekt av denna typ, men 

mer än sådant känns knappast nödvändigt att ta upp. 

 

Ideer Fas2 och framåt: 

En av de första vidareutvecklingarna för ett sådant här system bör vara att tillse att andra typer av 

information än ren positionsdata kan skickas, exempelvis korta textmeddelanden, antingen från en 

central punkt till en Tracker-enhet, eller både från och till en Tracker-enhet. 
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Vidare bör man även titta på hur man kan minska behovet av infrastruktur för centralenheten (som 

behövs för att visa position på en karta), alternativt på hur man kan ge varje Tracker-enhet förmåga 

att visa en digital kartbild med positioner. 

En väldigt instressant vidareutveckling vore att ta fram en egen centralenhet, specialiserad på just 

uppgiften att kunna visa karta och kommunicera med Tracker-enheter. Detta sköts dock troligtvis 

bäst inom ramen för ett eller flera examensarbeten på högskolenivå, troligt är att blivande 

ingenjörer inom inbyggda system inte skulle ha några större problem att ta fram en sådan lösning. 

 

Tyresö 15 maj 2010 

Handen som Rullar Tärningen, genom 

Kassör Thomas Kjellberg 

7.5 Distriktsbidragsansökan, Granland II 

Vi söker: 

Den 11/7-18/7 2010 kommer krigslajvet Granland II arrangeras på härskarringens område 

utanför Ludvika. Lajvet är ett krigslajv men med fokus framförallt på lägerspelet och den 

enskilda soldatens förhållande till kriget och soldatkollektivet. Vi vill försöka gestalta den känsla 

som finns i att tillhöra ett kollektiv. Men också den skräck inför döden man känner och den 

nedbrytande effekt som ett långt krig har på människan. Vi vill att våra deltagare skall få känna 

det vardagliga och trygga lunk som finns i lägret och bland de andra soldaterna. Men också den 

irritation och anspänning som uppstår mellan människor när man ständigt är utsatta för fara. 

VI vill att deltagarna skall känna maktlöshetens isande hjälplöshet men också stridens skönhet 

och sorg. Det är människan i kriget som står i fokus – både hon som möter kriget för första 

gången och hon som varit där så länge att det blivit vardagen. Det är individen som sett så 

mycket att han inte längre fungerar, som upplever traumats söndrande effekt. Personen som 

lärt sig att älska kriget som lever med striden och andas med kriget. 

Lajvet är ett även försök att skildra två olika typer av förtryck, dels religionens kollektiva 

förtryck av och individuella yttringar och allt tvivel, en slags kollektiv fascism i religionens 

namn. Religionen jantelag där förtrycket inte kommer uppifrån utan från varandra, hur allt som 

kan uppfattas som oliktänkande trycks undan. Det andra den anonyma statens förtyck av 

individen, hur man genom att aldrig veta vem som har makten och var makten befinner sig blir 

nedbruten. När den man som förtycker än aldrig är konkret utan endast uppenbarar sig i 

formen av byråkrati och okänsliga byråkrater utan egentlig makt. VI vill att folk ska uppleva hur 

hjälplös och förtvivlad man känner sig när man möter ett moment 22, när man inte vet mot vad 

man skall rikta sin ilska. Hur en maktutövning utan medkänsla lägger sig som en filt över sinnet, 

ungefär som de osynliga domstolarna i Kafkas Processen. 

Praktiskt 

Lajvet granland kommer genomföras på härskarringens område utanför Ludvika den 11/7 till 

den 18/7 2010. Arrangörsgruppen bestående av lajvets arrangörer och lajvet funktionärer 

kommer åka ut under helgen innan och bygga på området. Från arrangörshåll är tanken att vi 

ordnar med vatten, dass och virke för att kunna bygga befästningar på området. För att detta 

skall vara möjligt söker vi pengar för bensin, virkeskostnader och mat till funktionärer. 
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Erfarenheten från förra lajvet vi arrangerade visade att framförallt matkostnaderna var betydligt 

större än vi räknande med och därför är har vi nu budgeterat relativt mycket pengar för de 

kostnaderna. Vi kommer också bygga portabla dass som man kommer kunna återanvända. 

Vårt mål är också att utrusningsstandarden skall vara hög och därför kommer vi arrangera två 

workshops innan lajvet där vi köper in material framförallt till armborst och skäktor (skäktor 

kommer lajvet stå för, det kommer att fungera som en slags valuta). En av dessa workshops är 

planerade att bli en större tillställning som även är öppen för personer som inte ska på lajvet. Vi 

kallar detta arrangemang för grancon. Detta kommer att bli ett hantverks- och dramakonvent 

där deltagarna kan lära sig allt från drama och metatekniker till hur man gör ett armborst och 

slåss i sköldmur. 

För att trimma fiktionen och spelet inför lajvet kommer vi att arrangera ett minilajv helgen 4/6- 

6/6 för ena sidan. Lajvet bygger på samma koncept som lajvet fort uggleskog som vi 

arrangerade förra året. 

En del av i att göra det enkelt för deltagarna är att vi planerar att eventuellt sy upp uniformer 

inför lajvet. 

Minilajv 
I granlandskampanjen har det hitintills arrangerats fem lajv, endast ett av dessa har varit ett 

större lajv. Det har varit vårt uttalade mål att hålla igång kampanjen mellan de stora lajven 

genom så kallade minilajv. Fyra sådana har hållits och de har varit mycket lyckade. Det har varit 

en möjlighet att på ett naturligt sätt införa förändringar i kampanjen, men det har också 

inneburit möjligheten till fördjupat karaktärsspel och från arrangörernas håll ett tillfälle att testa 

nya grepp. 

Inför granland kommer vi att arrangera ett minilajv som kommer att utspela sig i ett 

uppsamlingsläger för den heliga armén. Lajvet kommer att bestå av att de olika truppslagen 

skall samtränas. Fiktionen till heliga armén är ny till det här lajvet och minlajvet är ett sätt att få 

fiktionen att stämma och få de grupper som åker på lajvet att känna varandra lite bättre, även 

en möjlighet för de personer som förut spelat i heliga armén att innan lajvet få lite koll på den 

nya fiktionen. Det är också en möjlighet att få folk att tillverka utrustning. Vi hoppas på att 

under lajvet som heter Gränspost Almyra ska vi kunna testa flera nya idéer. Vi hoppas även att 

den heliga armén ska bli en bra och välfungerande enhet. 

Grancon 
Grancon är vår stora satsning för att höja kaviteten på utrustning och rollspelande både inför 

Granland och generellt i stockholmsregionen. Idén är att vi ska arrangera ett konvent inför 

granland där vi dels kommer att hålla hantverksworkshops men också olika former av 

dramaövningar, stridsövningar och kanske även rent teoretiska workshops i vad man skall tänka 

och hur man skall tänka när man lajvar soldat och när man lajvar i granlandskampanjen. Vi tror 

också att det kan vara ett sätt att engagera och peppa deltagarna tre veckor innan lajvet. Det blir 

en naturlig start på slutfasen av förarbetet inför lajvet. 

Vi hoppas även kunna producera en hel del material som kan komma lajvsverige till del efter 

Granland. 

Vi håller också en mindre Workshop innan lajvet som vi sökt 10,00 från Stockholmsstad för att 

genomföra. 
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Beståendevärde 
Framför allt kommer det att produceras två saker av bestående värden, det ena är at vi skall 

bygga två portabla och nedmonterbara dass som vi skall kunna låna ut senare. Det andra är alla 

de spjut och skäktor som kommer tillverkas vad av en del kommer att ägas av föreningen och 

sedan kommer att kunna lånas ut. Vi kanske även kommer tillverka andra saker, detta är dock 

inte bestämt än. 

Men andra bestående värden kommer vara dels ett system för att ledarskap och stabsarbete för 

krigslajv. Där målet är ett sätt att styra lajvet som involvera deltagarna, mycket inspirerat från 

milsim. Grancon och kampanjen i sig kommer också att skapa bestående värden i form av 

kunskap. Vi har redan producerat en 268 sidor lång bok med lajvets fiktion. Planen är att öppna 

fiktionen så att andra kan låna den och arrangera lajv i kampanjen efter Granland, detta har 

redan skett i form av lajvet södra riket. 

Tidsplan 
22/5-23/5 workshop trähantverk 

4/6-6/6 minilajv 

18/6-20/6 grancon 

21/6-11/7 förberedelser inför lajvet (intensiv period) 

12/7-18/7 granland 

19/7-20/7 efterarbeta 

3/8 rapport 

Hemsida: www.granland.se 

Budget Granland II 
Att budgeten innehåller en så stor buffert är på grund av att vi sedan tidigare vet att oförutsedda 

utgifter kan förekomma, förra lajvet drog vi på oss ksulder på 13,000 kr. Detta främst till 

arrangörer. 

 
Inkomster 

Redan säkra 

Föreningsbidrag 10,375 kr 
Deltagaravgifter 25,000 kr 
Medlemsavgifter: 5,000 kr 
överskott sedan tidigare: 8,000 kr 
Sökte Bidrag (ej beviljade) 

Snabbslant x2: 20,000 kr 

ABF Ludvika 5,000 kr 

Sverok Stockholm 15,000 kr 

Sverok gävledala 15,000 kr 

Totalt: 98,375 kr 

Utgifter 

Områdeshyra: 2,500 kr 

Dass: 6,000 kr 

Virke: 12,500 kr 
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bensin och transport: 10,000 kr 

Affischer och reklam: 1,500 kr 

Mat: 12,500 kr 

T-Shirts: 3,000 kr 

Material (workshop): 15,000 kr 

Hyra (lokal): 5,000 kr 

Vatten: 5,000 kr 

Minilajvet: 10,000 kr 

Grancon: 5,000 kr 

Övrigt: 5,000 kr 

Totalt: 93,000 kr 

7.6 DU: Skanner 

Har fått offerten på scanner från Xl office. Bad om en scanner som klarade att göra texten i pdfer läsbar för andra program, 

sökbar, går att kopiera osv, att den skulle klara flera ark åt gången och att den inte skulle vara för stora mängder. Jag tycker 

att den här är alldels för dyr för oss, ett par tusen kan vara värt det men knappast 11. Poängen med en scanner är att den är 

ett bra hjälpmedel tillsammans med ett program som kan läsa tex samt att man ibland behöver lite högre kvalite på kopiorna 

än vad kopiatorn ger. Vi behöver diskutera lite kring om vi behöver en scanner och isåfall till vad, vilket pris osv. 

 

Hyra: 338:-/mån. 

Pris: 11 627:-/mån Felstavning här antar jag, är nog priset om man köper den direkt 

Service: 158:-/mån 

7.7 Meuwcon 03 

Ev så kommer någon från Meuwcon(M-kai) att komma till mötet för att prata med oss om att de vill söka bidrag. De 

kommer berätta lite om konventet och vad de gör. De undrar hur mycket pengar de kan få från oss för konventet. Deras 

hemsida är http://03.meuwcon.se/ 
Vi har sedan tidigare pratat om att vi vill vara där och informera om Sverok Stockholm så det här är ett 

bra tillfälle att ta upp det med dem. 

Vad tänker ni kring hur mycket pengar vi skulle kunna ge dem? 


