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Närvarande
Daniel Berglund, Rebecka Prentell, Olle Melander, Robert Jonsson, Sara Karlsson, Björn Södergren

1 Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande
Daniel förklarade mötet öppnat kl: 13.00.

1.2 Val av mötesordförande
Daniel valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare
Robert valdes till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare
Rebecka valdes till justerare.

1.5 Mötets behörighet
Mötet förklarades behörigt kallat men är inte beslutsmässigt eftersom det bara är fyra personer ur styrelsen på plats.

1.6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande ändringar: Planering och genomgång av årets verksamhetsplan lades till under
diskussioner och en övrig fråga angående Subtopiafestivalen lades också till.

1.7 Föregående mötesprotokoll
De bör skrivas ut och skrivas på.

2 Rapporter

2.1 Ordförandens rapport
Inte så mycket, en del telefonsamtal. Skrivits ett serviceavtal med Masteroffice, annars lugnt.

2.2 Ekonomiskrapport
Mårten har nu nyckel till kansliet så arbetet med BOE:s borde komma igång igen på en reguljär basis.

2.3 Flyttrapport
Målning av kansliet har påbörjats. Klädhängare, hatthyllor och skoställ har köpts in på IKEA tillsammans med diverse 
andra saker som kompletteringshandlats.
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2.4 Ung08
Under veckan då Ung08 hölls 4 olika aktiviteter. Man kunde provspela Warhammer, måla sin egen figur, det fanns
bofferfäktning och även ett verklighetsspel att testa. Föreningarna Gamerz Gate, Epic Dice och Järnsparvarna var
representerade. Förutom aktiviteterna så var Olle och delvis också Robert där och marknadsförde Sverok och delade ut
broschyrer. En del pengar gick åt till mat men budgeten har ska inte ha överskridits.
Nästa år planeras att bli bättre! Dubbelt så många aktiviteter och föreningar ska finnas på plats.

2.5  Meuwcon
Platsen som ”båset” (bordet) var på var väldigt dålig placerad – långt bort från all rörelse i rummet så inten ström av
människor kom dit. Däremot så blev det bättre så snart man började med Clay-o-rama som lockade dit lite folk. Det 
marknadsföringsmaterial som vi hade tillgång till var inte det bästa – vi hade bara en typ av broschyr som förklarade i 
korta termer vad Sverok är. Vad som egentligen skulle behövts skulle varit broschyrer med information om hur man 
skapar en Sverok-förening. Övrigt så saknades det frisbees i alla former men det fanns gott om pennor. Klistermärkena 
och frisbees var en stor succé!

3 Beslut

3.1 El till nya kansliet
Nya kansliet behöver en elleveratntör. Skellefteå kraft är både billiga och grön el.
Yrkanden
Att: Vi väljer Skellefteå kraft att leverera el till kansliet.
Beslut
Det kommer att tas via PC-beslut senare på forumet.

4 Diskussion

4.1 Byta till annat än forum som diskussions/informations kanal
Bordlagd från förra mötet.
Frågan bordlades då berörda personer inte var närvarande.

4.2 Valberedningens punkt
Valberedningen var med på styrelsemötet och sa hej. De kommer snart att påbörja sitt arbete och kommer att ordna ett
visionsmöte.

4.3 Slag
De flesta tror att de ska åka dit och vi kommer troligen att hyra en minibuss och åka dit tillsammans.
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4.4 Invigning av nya kansliet
Den 4 september är det dagen för det nya kansliets stora invigning! Rebecka arbetar för fullt med detta. Den kommer att
vara till brädden fylld med härliga saker såsom eldshow, capture the flag-vattenkrig, gutaarr hero, första säsongen av 
The Guild visat på projektor. Det kommer att ordnas en kreativ dungeoncrawl där man får möta det fruktansvärda 
tryckeriet för att sedan få möjligheten att besegra den hemska styrelsen. En röst)fisk(e)damm kommer att finnas och 
massa massa mer. Just nu är det äver 40 personer anmälda på evenemanget som finns på facebook. Inbjudan blir något 
sen då färgen till RISOn var slut när inbjudan skulle tryckas. Det kommer att bjudas på snittar samt alkoholfria drinkar. 
En italiensk buffé med kallskuren plockmat mat kommer att serveras.
Frågan om att köpa in högtalare lyftes. Då ljudsystem saknas till filmvisningen av The Guild och dessa sedan kan 
användas i ex konferensrummet. Ola hade tidigare kikat på ett par – Daniel ska kolla på högtalare inför invigningen.

4.5 Biblioteksspelen
Det börjar dra ihop sig till höstlov. Hallonbergens bibliotek undrar om vi vill komma och spela spel hos dem då.
Dessutom har vi den nationella speldagen den 13 november. Den 13 ska vi hålla i figurspel på Jakobsbergs bibliotek.
Föreningen GamerzGate har blivit tillfrågade om de vill vara där då. Höstlovet är vecka 44 – spelveckan. Olle kommer 
att ta kontakt med diverse föreningar och höra om de kan tänka sig spela på bibliotek då.

4.6 Årsmötet
Det beslutades om att kommande årsmöte kommer att vara den 19 mars i bagarmossen folkets hus. Samma 
cateringfirma som förra året ska inte användas då dessa inte behandlade specialkost såsom glutenfritt särskilt bra.

4.7 Planering och genomgång av årets verksamhetsplan
Verksamhetsplanen diskuterades.
Vi tog verksamhetsplanen och kryssade av de saker som vi har gjort och gjorde en lista på de punkter vi behöver arbeta 
och fokusera mer på.
-Hemsidan
Det finns mycket som behöver uppdateras på den och läggas till.
-Zworqen
Vi har inte kommit ut med något nummer alls än, vi har gott om saker som ska vara med. Arbetsmöte den 13/9 18.00.
Det är också viktigt att vi kommer ut om information om lokalbidraget snart.
-Profilmaterial/marknadsföringssaker
Skaffa rollups, profikkläder osv och trycka foldrar för Sverok Stockholm, samt fixa foldrar/material från förbundet
-Utbildningar/workshops/onsdagsmiddagarna
Fortsätta vidare utvecklingen av onsdagsmiddagarna med utbildningar osv
-Året vi träfas biten
Visionen för året har glömts bort en del och behöver fås in i arbetet mera.
-Överlämningsmaterial
Skriva överlämningsmaterial och fixa pärmen.
-Privata skulderna
Målet bör vara att ha beslut om alla skulder som är kvar tills årsmötet. Behövs en ny gräva i arkivet dag?
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5 Övriga frågor

5.1 Subtopiafestivalen
Den 2-5 september kommer Subtopiafestivalen att gå av stapeln.
Samuel Gyllenberg tycker att vi borde stå på Subtopiafestivalen. Dock krockar detta med vårt kanslis stora invigning så 
vi kommer inte att kunna vara där.

6 Avslutande formalia

6.1 Verkställelselistan
Daniel ska:
Kolla inställningar på Gestnern
Ansvarar för att kolla upp tryckande av rollup
Mårten ska:
Avtal och utbetalning med M-kai
Utbetalning till skvaderlajv
Avtal SSK tillsammans med Robert
Avtal Lilla Gillet
Fredrik ska:
Ansvarar för att ta fram visitkort för Sverok Stockholm.
Ansvarar för att ta fram förslag på t-shirt.
Olle:
Bibloteksspelen, 13 november och höstlovet
Robert ska:
Fixa Zworq
Rebecka ska:
Utbildningshelg, styrelsen
Invigningen
Sofia ska:

6.2 Nästa möte
25/9 12.00 på kansliet
24/10 preliminärt
14/11 preliminärt
5/12 preliminärt

6.3 Mötets avslutande
Daniel avslutade mötet klockan 16:19
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Mötesordförande Daniel Berglund Mötessekreterare Robert Jonsson

 

 

                                                               
Justerare Rebecka Prentell
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