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Närvarande Daniel Berglund, Rober Jonsson, Fredrik Nilson, Sofia Gabrielsson, Olle Melander, Mårten Lagerstedt

1 Inledande formalia
1.1 Mötets öppnande
Daniel Berglund förklarade mötet öppnat kl: 18.50
1.2 Val av mötesordförande
Fredrik Nilson valdes till mötesordförande.
1.3 Val av mötessekreterare
Daniel Berglund valdes till mötessekreterare.
1.4 Val av justerare
Mårten Lagerstedt valdes till justerare.
1.5 Mötets behörighet
Mötet förklarades behörigt kallat.
1.6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

2 Rapporter
2.1 Ordförandes rapport
Har varit ungefär som vanligt sen senaste mötet, den mesta tiden har lagts på flytten men det har även kommit lite mejl
och sånt att svara på. I måndags var jag på slutbesiktning med byggarna och de fick några anmärkningar, nästan alla
handla om målningen. Nu väntar jag på protokollet från besiktningsmanen så att byggarna kan åtgärda anmärkningarna.
Jag har pratat med hallonbergs biblotek om att spela spel där och ska prata igen med dem när det närmar sig höstlovet.
2.2 Ekonomiskrapport
Pga flytten så har det inte hänt så mycket senaste månaden och de finns inget att rapportera.
2.3 Flyttrapport
Den nya rison har kommit men är inte installerad ännu eftersom nätverket inte är igång än. Det har inhandlats en hel del
nya saker och kansliet går nu att använda även om det finns en hel del saker kvar att göra. Onsdagsmiddagarna kommer
att börja igen den 16 juni och kansliet kommer även att öppna delvis den veckan. Den stora invigningen kommer att
vara i början av hösten. En offert angående låsen och larmet är på gång.
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3 Beslut
3.1 Distriktsbidrag: Meuwcon 03
M-kai beviljades 50 000 till konventet Meuwcon 03 med kravet att pengarna ska gå till spelrelaterad verksamhet.
Sverok Stockholm kommer också att ha en monter där. Vi tycker att det är kul med ett så stort och välplanerat
arrangemang. Fredrik ansvarar för avtal.
3.2 Distriktsbidrag: Stockholms Spelkonvent
Stockholms Spelkonvent beviljades 50 000 kr i bidrag för ett konvent. Vi tycker att det är bra med en konvent som har
nästan alla hobbygrenar med. Mårten och Robert ansvarar för avtal.
3.3 Distriktsbidrag: Granland II
Granland beviljades 15 000 kr i bidrag till Granland II dock med lite hårdare krav än normalt, att vi vill träffa
föreningen när rapporten är klar och gå genom den med dem. Motiveringen till att de fick bidraget var att
arrangemanget verkar vara bra och att deltagarna nog kommer bli väldigt nöjda. Anledningen till de högre kraven är de
relativit många felräkningar i budgetarna och andra siffor. Daniel ansvarar för avtal.
3.4 Resebidragsansökan Skvader-lajv
Skvader-lajv beviljades 700 kr i resebidrag.
3.5 Ratifering av pc beslut om inköp av projektor
Beslutet att köpa en projektor för 16500 ratifierades, röstsifforna var 7 för, 1 emot, 1 nedlagd och togs via forumet.
3.6 Elgenerator
Förslaget att köpa in en elgenerator med tillbehör till distriktet antogs. Beslutet var inte enhäligt.

4 Diskussion
5 Övriga frågor
6 Avslutande formalia
6.1 Verkställelselistan
Daniel ska:
Fixa avtal med Ownit om bredband (tillsammans med Fredrik)
Fixa avtal om telefonin
Se över funktionerna och inställningarna på gst och sedan prata med Rico om eventuell extra service.
Ansvarar för att kolla upp tryckande av rollupp.
Avtal Granland II
Mårten ska:
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Avtal och utbetalning med M-kai
Utbetalning till skvaderlajv
Avtal SSK tillsammans med Robert
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.
Avtal mewcon
Monter på Mewcon
Ola ska:
Kolla om vi kan få en bra deal med Tälje, Skell-kraft eller God-el.
Olle:
Ung 08!
Monter på Mewcon
Spelkonvent Haninge
Prata med Eventgruppen
Jennie ska:
Fixa intern checklista för bidrag
Robert ska:
Rebecka ska:
Prata med Dan om arbetsgrupp
Vykort projektet
Sofia ska:
6.2 Nästa möte
18 juli 12.00 på kansliet
21 augusti 12.00 på kansliet, preliminärt
21 september 12.00 på kansliet, preliminärt
24 oktober 12.00 på kansliet, preliminärt
Arbetsmöte om bidrag 1 juli, kl 18.30
6.3 Mötets avslutande
Fredrik Nilson avslutade mötet klockan 21:15
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Mötessekreterare Daniel Berglund

Justerare Mårten Lagerstedt
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7 Bilagor
7.1

Meuwcon 03

Översikt
MeuwCon 03 är ett kulturkonvent för ungdomar, av ungdomar. Det arrangeras av den ideella
föreningen M-kai och planeras helt ideellt av 18 ungdomar i åldrar mellan 17 och 25. Konventet
beräknas locka 1 000 besökare, i åldrar mellan 13 och 25, till Fryshuset under helgen 13-15
augusti 2010. Under konventet kommer runt 150 funktionärer arbeta ideellt för att arbetet ska
flyta på.
På konventet kommer det finnas aktiviteter som karaoke, livespelningar med musik, TV-spel,
en mässa, försäljning, ett café med japansk inriktning, rollspel, paneldebatter, föreläsningar,
workshops, utställningar, tävlingar, uppvisningar, filmvisning med japanska tecknade serier,
pyssel och fototält. Det kommer även finnas små aktiviteter som arrangeras av utomstående
föreningar och aktörer.

Bakgrund
Spel har gått från att ha varit ett orosmoment för föräldrar till att bli en social aktivitet för
ungdomar i alla åldrar. Vi vill skapa en mötesplats för ungdomar att träffa nya vänner med
samma intresse. Det har även uppstått fenomen parallellt med spelutvecklingen: TV-spel och
rollspel vävs samman, spelmusik spelas på musikhögskolor och dräkter skapas efter
spelkaraktärer.
Då många spel och spelrelaterade fenomen kommer från Japan tycker vi det är naturligt att
betona det. Därför presenterar vi oss som ett japankonvent för ungdomar och arrangerar även
aktiviteter utan någon direkt relation till spel, utan knytet till japansk kultur.

Våra aktiviteter
Karaoke
Karaoken arrangeras som ett tätt samarbete med föreningen Raison Detre, som sysslar med
japansk musik, främst J-rock. Ursprungligen kommer karaoke från Japan, men det har blivit allt
mer populärt i Sverige. På MeuwCon kommer vi ha ett rum där besökare kan sjunga karaoke
och en karaoketävling där besökare får framföra sina favoritlåtar på en av våra scener.

Livespelningar
Vi kommer att ha besök av svenska band som spelar musik med speltema eller japanskt tema.
Spelningarna kommer äga rum i Klubben på Fryshuset, vilket är en erkänd scen där det
regelbundet arrangeras professionella konserter.

TV-spel
I Fryshusets matsal kommer vi att ha en mängd TV-spel där besökare ska få möjlighet att pröva
både äldre, klassiska spel och moderna spel. Det kommer löpande under konventet hållas
turneringar och tävlingar i olika spel. Det ska även finnas diverse arkadmaskiner och flipperspel
som besökare kan spela. Självklart ingår allt i inträdespriset.

Sverok Stockholm
Lidnersgatan 10

112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

http://stockholm.sverok.se
Org nr: 802017-0919

Protokoll styrelsemöte nr 5 2010-06-17

7

Mässan
I mässan kommer spelföretag och andra intressanta företag och organisationer ha möjlighet att
ställa ut. Tanken är att ge våra besökare möjlighet att träffa intressanta företag och se hur dessa
arbetar. Det kan vara intressant även för företag att få direkt kontakt med spelare. Ideella
organisationer kommer även att finnas på plats för att göra reklam för sin verksamhet.

Försäljning
Besökare kommer ha möjlighet att köpa spel- och japanrelaterade varor på evenemanget. De
försäljare som besöker konventet har ofta enbart en webshop, vilket gör att försäljningen på
konventet uppskattas av besökare.

Café
Förutom Fryshusets egna café kommer vi arrangera ett eget café med Japan-tema. Där kommer
det säljas lätt mat, dryck och japanskt godis i en japaninspirerad miljö.

Rollspel
Föreningen bakom MeuwCon 03, M-kai, har även en sektion som arbetar med ett levande
rollspel för cosplaydeltagare. Rollspelet kallas Battleground och där kan deltagare möta varandra
i turbaserade strider, genomföra uppdrag och ”köpa” hjälpmedel med spelets valuta. Då alla
deltagare är utklädda till allt från Super Mario till fasansfulla monster ger det ett roligt och lite
annorlunda inslag i rollspelet. Det blir även en typ av underhållning för åskådare till spelet då
det äger rum över hela evenemangsområdet.

Paneldebatter
På scenerna kommer det då och då ske paneldebatter och diskussioner med insatta personer om
relevanta ämnen.

Föreläsningar & Workshops
Professionella mangatecknare och duktiga cosplaydeltagare kommer under evenemangets gång
hålla föreläsningar och workshops för besökare. Dessa kommer ske i utvalda salar och ge
besökare möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Utställningar
Navet för utställningar kommer vara i Artist Alley, där besökare och gäster kan visa upp sina
kreationer för intresserade besökare. Det kommer även ställas ut runtom på
evenemangsområdet.

Tävlingar, lekar & mindre aktiviteter
Förutom de tävlingar som sker på specifika områden kommer det hållas tävlingar, lekar och
mindre aktiviteter på olika platser på evenemanget. Det handlar om exempelvis blind-dating,
twister och äventyrsrundor.
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Uppvisningar
Vår största uppvisning sker under Cosplaygalan på lördagkvällen. Då kommer konventets
cosplaydeltagare stå i rampljuset för nära tusen åskådare. Det kommer även bjudas på
framträdanden av gäster under galan.

Filmvisning
Under hela evenemanget kommer det visas anime i konventets filmvisningssalong. Både filmer
och delar av tv-serier kommer visas.

Pyssel
Runt om på konventet kommer det finnas pysselhörnor. Vi har bland annat kontakt med ett
företag som tillverkar pärlor och pärlplattor som är intresserade av att genomföra ett större
pärlpyssel.

Fototält
För att ge besökare möjlighet att föreviga sin närvaro eller sin cosplay på MeuwCon kommer vi
att arrangera ett fototält.

Övriga områden vi arrangerar
Vi arrangerar även en hel del som inte kan ses som aktiviteter för besökare, men som är ett
måste för att evenemanget ska gå att genomföra.

Sovsalar
Vi kommer hyra en skola i Liljeholmen där våra besökare kan övernatta. Från Fryshuset tar det
en kvart med tvärbanan för att ta sig till Liljeholmen. I skolan kommer ett lugnt nattcafé
arrangeras och en nattbio hållas. Inga större aktiviteter kommer dock äga rum i skolan då vi vill
uppmuntra våra besökare att sova på natten.

Säkerhet
På konventsområdet kommer vi att ha säkerhetsfunktionärer med uppgift att övervaka
nödutgångar och andra kritiska positioner. Det kommer även finnas professionella vakter på
plats. Vi har en brandplan för både sovsalar och konventslokaler som är utarbetade tillsammans
med brandförsvaret.

Design
Två arrangörer arbetar enbart med att designa konventet för att skapa rätt stämning och en
trevlig miljö. Designgruppen tänker bland annat på funktionärskläder, att dölja sladdar och
inreda. Vi tror att det kommer höja helhetskänslan avsevärt.

Teknik
Vi arrangerar även många tekniska stödfunktioner. Försäljare och utställare kräver internet och
elektricitet, vilket vi ordnar. Vid entrén används ett internetbaserat incheckningssystem och
vid samtliga stationer ska det vara möjligt att slå upp information på vår interna hemsida. Även
besökare ska få åtkomst till trådlöst internet, vilket vi ser som en PR-åtgärd då information kan
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nå ut ur konventet under evenemanget. Kritiska uppgifter har vi alltid även i pappersformat.

Sjukvård
Under hela evenemanget kommer det finnas sjukvårdare på plats. De är vana vid denna typ av
evenemang och kan hantera krissituationer. Vatten kommer delas ut på flera platser och de har
även en lista över allergier och liknande som besökare har anmält i förväg.

Dokumentation
Dokumentationen består av två delar, dels att ta till vara erfarenheter för arrangörer och dels att
fotografera evenemanget ur en besökares perspektiv. Fototältet faller under dokumentationen,
men även loggböcker över oväntade händelser.

Information
Som knytpunkt för informationen under evenemanget kommer det finnas ett informationsbås.
Där finns möjlighet att gå ut med information på skärmar runt om på konventet och dit
rapporteras oväntade händelser. Schemaändringar går via informationsbåset ut till besökare.

Organisation
MeuwCon 03 arrangeras av 18 huvudarrangörer, av vilka två även är projektledare.
Huvudarrangörernas uppgifter är indelade i:
• Arenan
• Mässan
• Klubben
• Design
• Sjukvård
• Entré & Säkerhet
• Café
• Tävlingar & Turneringar
• Cosplaygala (två arrangörer)
• Karaoke & J-rockaktiviteter
• Battleground
• Teknik
• TV-spel
• Dokumentation
• Sovsal
• Artist Alley
• Information
Projektledarna ansvarar för PR, ekonomi, lokaler, hemsida, aktivitetsplanering och
projektledning.

Ekonomi
Efter en genomgång av budgeten har vi kommit fram till att evenemanget sammanlagt kostar
drygt 650 000 kr. I vår budget räknar vi med ett besökarantal på 1000 personer och att 500 av
dessa köper en sovsalsbiljett. Det anser vi vara rimligt med tanke på dagens efterfrågan på denna
typ av konvent och med tanke på att vi redan nu fått mer än 1 000 intresseanmälningar. Våra
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biljettpriser är 395:- för en konventsbiljett och 95:- för en sovsalsbiljett.
Vi söker 80 000:- eftersom vi anser oss behöva den summan för att genomföra det evenemang vi
vill genomföra. Enligt vår budget ska evenemanget gå runt med ert stöd.
Om evenemanget skulle gå med förlust kan föreningen idag gå in med 50 000:-. Efter årets
medlemsbidrag från Sverok, borträknat de uttgifter vi har för föreningslokal och annan
verksamhet, kommer föreningen kunna gå in med sammanlagt 100 000:-. Därmed känner vi oss
säkra att kunna genomföra evenemanget även vid en förlust.
Vi räknar inte med att gå med någon större vinst. Får vi oväntat mycket intäkter kommer vi
lägga ner mer pengar på evenemanget. Eftersom vi kan göra större delen av våra inköp
veckorna innan evenemanget är det möjligt att anpassa oss till den aktuella situationen.

Begrepp vi använder oss av
Manga – Manga är tecknade serier i bokform från Japan. Det går även att ses som en speciell teckningsstil.
Anime – Anime skulle kunna sägas vara manga i filmform. Det är samma teckningsstil som används i filmer och tvserier.
Cosplay – Cosplay är en typ av maskerad blandat med modeuppvisning. Deltagare syr en dräkt efter en spel- eller
anime-/mangakaraktär och visar upp denna under en cosplayuppvisning.
Några exempel på delar av cosplaydräkter är ett lakan för en spökdräkt, en sköld av trä med metallinlägg, en hjälm
bestående av en datorskärm som visar bilder, en heltäckande rustning av färgad frigolit eller ett par handgjorda stövlar
av läder.

Budget MeuwCon 03
Utgifter:
Fryshuset 180000
Blommensbergsskolan 70000
Säkerhet + vakter 22000
Entré 6000
Städ 3000
Design & Tröjor 38000
Media 4000
J-rock 500 Sverok
Föreläsningar 4000
Sjukvård 10000
Teknik 34000
Artist Alley 3000
Café 56500
Spelrummet 20000
Tävlingar 13500
Klubben 32000
Information 1000
Arenan 61000
Transport 30000
Bord och Stolar 20000
Bion 1000
Festivalband 9000
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Ljud och Ljustekniker 20000
PR 3000
Övrigt 10000
S:a 651500

Intäkter:
Helbiljetter 395000
Sovsalsbiljetter 47500
Företagsbord 40000
Café 22000
SMS-röstning 1000
Skandia 10000
En snabb slant 10000
Arrangemangsbidrag 6000
Sverok Projektbidrag 80000
Jalla! 40000
S:a 651500
7.2 Stockholms Spelkonvent
Föreningen Stockholms Spelkonvent ansöker om bidrag
25 000 från sverok stockholms bidragspott
samt á 25 000 av sveroks bidrags pott att fördelas av sverok stockholms distrikt i enlighet med riksmötet.
Budget
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Intäkter
Budget 2010
Deltagaravgifter
Medlemsavgifter
10000
Inträden utan medlemskap
6000
Inträden som medlem 40000
Besökare
1500
Endags ej medlem
3000
Endag medlem
1000

13
Kostnader
Lokalhyra
Huvulokal
övernattningslokal
Total
Kiosk

90000
10000
100000

Mat och dryck
Utrustning

Total
Inköp PR material
Föranmälan 250
T-shirt
I dörren
Muggar
Totalt
61500
Total
Bidrag
Annonsering
Fenix
http://www.webbhotell.sll.se/sv/Kultur1/Kulturstod1/Kultursidan/Stodet-Ung-Aktiv-Kutur/
SLL- ung, aktiv kultur 50000
Total
Sthlm- Jalla
Reklamtrycksaker
Studiefrämjandet
2000
Flyer
Sverok/ Riks
0
affischer
Sverok/Sthlm
50000
Total
Sverok/ Spelvecka
0
Transportkostnader
Sverok/arrangemangsb 8000
Lastbil
sverok/medlemmsbidrag 2008
Total
sverok/medlemmsbidrag 2009
Resekostnader
sverok/medlemmsbidrag
10000
2010
Föreläsare
Totalt
120000
Total
Intäkt arrangemang
Kontorsmaterial
Trycksaker (program)
Galan
Tele/Portokostnader
Total
Representation
Försäljning
Mat/dryck
18500
Förbrukningsinv.
PR-material
6500
Förbrukningsmater.
Total
25000
Bankkonto
Hyra butiker
Internet
Övriga Intäkter
skulder
Egen insatts
egen insatts
Ur kassan
25000
Arbete innan
Arbete före
Arbete under
Arbete under
totalt
totalt
25000
Lön
Summa intäkter
231500
Återbetalningar
Oförutsedda utgifter
Summa Kostnader

17000
5000
22000
5000
5000
10000
15000
15000

6000

6500
5000
5000
1000
5000
10000
5000
5000
1000
750
810

0
999

194059

Resultat

37441

Sverok Stockholm
Lidnersgatan 10

112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

http://stockholm.sverok.se
Org nr: 802017-0919

Protokoll styrelsemöte nr 5 2010-06-17

14

Stockholms spelkonvent annordnas för 6 året i rad.
Vi försöker åter att samla stora delar av sveroks hobby och i nuläget ser det ut som vi kommer kunna täcka upp att
prova eller leka med allt utom paintball under konventet.
Vi kommer ha konventet under 17-19 september I subtopias Hangar.
Exakta priser i budgeten är inte helt fastställda.
Kostnad för lokal är högre än förra året men vi har också mer kontroll över vår ekonomi och allt är i fas.
Förra årets lokalkostnad var ett undantag och nuvarande lokal kostar egentligen lika mycket som den som var förra och
förrförra. Dvs 2008 90 000, 2009, 55 000 (egentligen 90 000).
Möjligen kommer lokalkostnad sjunka.
Vi siktar lite större och vi jobbar också för att sprida spelandet även i närorten och jobba med "sverok för alla" ideen.
Dock finns mycket kvar att jobba med.
Vill man se komplettering så kommer iv gärna in. Svar på frågor ges om vi kan.
Andra stöd vi önskar från distriktet är hjälp med datorer under konventet, Radios och folk som vill delta i någon mån.
MVH
Samuel Gyllenberg
Eftersom vi räknar medlemsskap i budgetarbetet som folk som redan är medlemmar, men att alla ändå blir medlämmar
så räknar vi som följer
200 som blivit medlemmar tidigare, kostnad 50 kr styck
20 som inte är medlemmar tidigare, 300 kr i dörren
200 inträden för medlemmar, 200 kr. - (dvs föranmäler man och betalar innan så är det 250 kr, annars i dörren 300)
30 besökare om 50 kr (medlemmar besöker gratis-dvs medlemsavgift för att titta på)
icke tidigare medlemmar 1 dag 150 kr 20 stycken
20 stycken tidigare medlemmar om 50 kr. 1 dag
Vi räknar nog 150 personer plus personal som minimum. och då får vi skära endel. det är då föranmälda.

Sverok Stockholm
Lidnersgatan 10

112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

http://stockholm.sverok.se
Org nr: 802017-0919

Protokoll styrelsemöte nr 5 2010-06-17

7.3

15

Granland II

S ö k t bel o p p : 1 5.0 0 0 k r Projektbidrag an s ö k a n ‐ Utgifter
Be n s i n
Virk e till D a s s
Mat
Tot:

4 800 kr
4 300 kr
5 900 kr
1 5 000 kr

Motivering
Under år 2010 är Föreningen Granlands lajv Granland 2 det enda medeltida lajv som arrangeras i Stockholm, även om
lajvområdet befinner sig i Ludvika kommer kampanjens deltagare i princip uteslutande ifrån Stockholmstrakten.
Utav denna anledning vill Föreningen Granland söka 15,000 kr för att möjliggöra genomförandet av lajvet. Dessa
pengar kommer att användas till tre detaljerade punkter; bensin för transport av materiel till lajvet, virke till byggande
av portabla dass för arrangemanget och framtida lajv samt inköp av mat till arrangörer och funktionärer som kommer att
befinna sig på området inför och efter arrangemanget.

Underpunkter:
Bensin
Bensinutgiften är uträknad på 2134 km färd utdelat på tre bilar med släp. Totalt c:a 58 mils färd/bil. Avståndet mellan
Stockholm och Ludvika är c:a 23 mil och fördelat på två resor samt omrkingkörande i Ludvika och i Stockholm.
Kostnaden är beräknad på 2 liters förbrukning/ mil och en bensinkostnad på 13.57 kr/l.

Virke till dass
Föreningen kommer bygga två st portabla dasskonstruktioner á 2 sitsar vardera. Virket till detta kommer gå på 4122 kr,
vi räknar dessutom på transport av virket för 178kr (bensin). Kostnaden är på 2071kr/dass.

Mat
Matkostnaden är baserad på 87kr/person och dag á 14 personers arbetskraft under 4 dagar innan arrangemanget och en
dag efteråt. Maten tillagas på plats i gasolkök, gas är inräknat i kostnaden.

Övriga utgifter för arrangemanget
Övriga utgifter för arrangemanget såsom dasstunnor, vatten, områdeshyra och inhyrning av mäss, virke till
byggnationer osv bekostas med deltagaravgifter samt medlems, mötes och föreningsbidrag från Sverok. Bidrag har
sökts ifrån ABF Ludvika och Sverok Gävle‐Dale för inköp av virke till byggnationer på området. Se separata budgetar
för detta.
Vid behov kan totalbudgeten skickas in, vi har här sammanställt junis uppdaterade version med de delar som är
relevanta för Sverok Stockholm.
Med hopp om godkännande
Hampus Ahlbom
Kassör Föreningen Granland
Stockholm 2010‐06‐08
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7.4 Resebidrag Skvader-lajv
Hej!
Vår förening Skvader-lajv arrangerar en del resor för sina medlemmar på olika lajv i hela landet. Jag hade därför tänkt
söka ett gäng bidrag för den kommande månaden.
Först och främst vill jag höra med er angående ett lajv som var nu i helgen med resa från Södertälje till Borås för 4
medlemmar. Resan var planerad sen en tid tillbaka, men det var först dagen innan som vi kunde bekräfta att nog med
folk skulle med för att kunna söka bidrag. Dessvärre hade vi inte tid att skicka in en bidragsansökan och undrar om vi
skulle kunna göra det såhär i efterhand. Resan gick till lajvet Sektor 19, 14/5-16/5, och vi skulle vilja ansöka om 400 kr
i bidrag.
Nästa helg (22/5-23/5) har vi en inplanerad resa för 3 medlemmar från Nyköping till airsoft-/lajvarrangemanget "the
Road to Bockaby" utanför Borås. Föreningen kommer att gå in med 400-500 kr och önskar söka 300 kr bidrag från
Sverok.
Om mindre än en månad (11/6-13/6) kommer föreningen att skicka en bil från Södertälje till Skåne och "Epilog III".
Minst 4 medlemmar kommer att åka med (det lutar även åt att den 5:e platsen fylls öven den) och föreningen har
budgeterat upp till 1300 kr för resan. Även här vill vi söka resebidrag på 400 alternativt 500 om vi fyller upp den sista
platsen.
Jag är lite osäker på exakt vad ni vill ha för information så det vore bra om ni kunde svara på detta så fort som möjligt.
Vänliga hälsningar
Anna Andersson
Kassör, Skvader-lajv
F040515-9
Föreningens kontonummer är:
8327-9,974 090 373-8
Södertälje
Jag tänkte uppdatera angående vilka resor som blev av.
14/5-16/5, Sektor 19, Södertälje-Borås, 4 personer.
22/5-23/5, The Road to Bockaby, Nyköping-Borås, 3 personer.
Epilog blev tyvärr inställt, men för de två lajven som blev av vill vi söka totalt 700 kr i resebidrag.
Mvh Anna
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7.5 Projektor
Tjena!
Var över till en kompis som driver Lefflers (http://www.lefflershifi.se/) i Linköping nu när jag är där över helgen och
pratade lite projektor med honom.
Dom hadde en demo ex av en BenQ W6500 vilket är en Filmproj med sjukt hög Ljusstyrka (ANSI) det gör den därför
till en ultimat presentations proj med HD upplösning.
Den har gått ca 20 timmar hos dom (och då av kunnig personal som inte hanterar saker på fel sätt) och den levereras
med nygaranti ( 3år / 1000h) detta gäller även lampan vilket är ovanligt tidigare.
Projen är även helt okey tyst och har riktigt bra bild.
Pris: 16500:- normalt 20000:Dvs kompispris ovanpå demopristet.
Dock behövs beslut på typ måndag om detta är intressant.. jag säger att detta är nog det bästa vi hittar i projektorväg för
våra ändamål för priset.
Addon till detta är ett Bra takfäste för ca 1500:- som är riktigt stabilt och gör att projektorn hamnar på samma ställe igen
om man tar ner den.
//Ola
7.6 Elgenerator
Hej styrelsen,
För det första - tack för all tid ni lägger ner på sverokarbetet. Vi är jättemånga som uppskattar er och är glada för det
arbete ni gör. Hejja!

Vi i föreningen Segael har ett förslag till er. Vi håller just på att arrangera lajvet Frizon, som vi tidigare fått stöd till från
distriktet. En av sakerna vi jobbar är med är olika alternativ för att få el ut till skogsområdet på ett enkelt och smidigt
sätt. Det har slagit oss att istället för att vi ska trixa till en engångslösning, så vore det jättebra om distriktet kunde
erbjuda sina lajv-, paintball-, och airsoft-föreningar en säker och praktiskt elkälla i fält.
Det finns många anledningar till att det är bra att ha el när man ordnar olika typer av arrangemang. I vårt fall måste vi
ha en dator igång där vi ser hur de GPS enheter deltagarna bär med sig förflyttar sig. Vi kommer troligen se mer och
mer av den typen av datorstöddalösningar framöver - GPSr, digitala kartor, folk som vill ha tillgång till nätbaserade
informationskanaler med mera. En annan anledning är mobiltelefonladdning (och walkie-talkie-laddning) - något som
inte bara är praktiskt, utan även en säkerhetsfråga. Finns el tillgängligt kan man fundera på att ta med sig ett eldrivet
värmeelement, vilket är underbart om man får skadade personer under den kallare årstiden, och plötsligt blir det
rimligare för diabetiker som har medicin som måste kylas att följa med ut på denna typ av arrangemang: man
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kan koppla in en minikyl.
Vi hade ursprungligen tänkt föreslå två olika lösningar - en med två bilbatterier som räcker 4-5 timmar var (vid
laddning av en laptop/minikyl): då får man köra fram och tillbaka till en elkälla och ladda dem om vartannat. Men ju
mer vi talat om den känns det undermåligt och krångligt (för de flesta av oss som inte är tekniker). Så då är vi nere på
bara ett förslag:
Elverk 2000W
En bensindriven elgenerator, 2300 SEK. http://www.jula.se/elverk-2000w-131361
(Bensindrivet elverk med max belastning på 2,0 kW. Snörstart. 1 st 230 V jordat uttag med lock och 1 st 12 V/max 8,3
A uttag. Motorfakta: 4-taktsmotor, luftkyld, "OHC". Bränsletyp: blyfri 95 oktan. Drifttid vid full tank: ca 10 timmar vid
maxbelastning. Oljenivåvakt. Motorn skall fyllas med 0,6 liter SAE 10W-30 olja vid kallförvaring eller SAE 15W-40
olja vid varmförvaring (motorolja ingår ej). 1 fas. Ljudnivå: 69 dB. Varvtal: 3600 v/min. Tankvolym: 15 l. Motor: 173
cc. IP23. Effekt: 5,7 Hk. Effekt: 2 kW. 230 V. Vikt: 39 kg. L595xB425xH440 mm. )
Den här lilla generatorn är inte svårare att fylla på än en bensindriven gräsklippare. Alla generatorer låter, men det här
ligger "bara" på 64dB (samtalston är 60dB).
Vi kan åta oss att köpa in prylarna och testa dem - vi vill gärna använda dem på Frizon i slutet av juli. Efter Frizon
kommer vi veta ännu mer om dem, och kan åta oss att skriva kompletterande instruktioner om generatorns egen manual
är krånglig eller saknar något.
Möjliga tillbehör
Det är väl inte strikt nödvändigt, men eftersom vi inte vet vilken utrustning som föreningar kan vilja använda
elgeneratorn till, kan det vara bra med ett överspänningsskydd, också. Det vore tråkigt om någon dyr utrustning gick
sönder:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =148855516
Pris: 199SEK
Sen kan man fundera på att köpa en dedikerad kabelvinda till generatorn, som alltid följer med den. Det är ju praktiskt,
och man vill ju ha generatorn en bit bort från där man sitter och jobbar pga ljudet. Vi vet inte hur vanligt det är att folk
utan villaträdgårdar har en 25 meters-sladd, och det vore ju onödigt om många föreningar fick köpa in en egen:
http://www.jula.se/kabelvinda-25-m-127835
Pris: 369

Vi föreslår alltså
att distriktet köper in en bensindriven elgenerator (2300 SEK).
att distriktet köper in ett överspänningsskydd till generatorn (199SEK)
att distriktet köper in en kabelvinda dedikerad till att användas med generatorn (269SEK)
att person X ges i uppdrag att att hålla kontakt med föreningen Segael i frågan
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