
Sverok Stockholm Styrelsemöte   13 april 2008 
Protokoll möte 2 
 
Närvarande: 
Nina Högberg. 
Petter Blomberg. 
Anneli Henriksson. 
Christian Viklund. 
Mårten Lagerstedt. 
Sara Karlsson. 
Björn Södergren. 
Wilhelm Andersson. 
 
1.1 Mötet öppnades. 
 
1.2 Nina Högberg valdes till mötesordförande. 
 
1.3 Christian Viklund valdes till mötessekreterare. 
 
1.4 Sara Karlsson valdes till justerare. 
 
1.5 Mötets behörighet. 
Mötet behörigt utlyst. 
 
2. Rapporter. 
 
2.1 Revisionsrapporter. 
 
 Petter berättar om revisions rapporten från revisions byrån. Samt att revisionen 
 börjar bli färdig. 
 
2.2 Landstingsansökan. 
 Nina berättar att landstingsansökan är inskickad. 
 
3. Beslut. 
 
3.1 Förnyelse av kansligruppens mandat. 
 
 Sara utsedd till kansligruppsansvarig. 
 John Lundhgren utsedd till tryckverkstadsansvarig. 
 Daniel Armyr utsedd till datoransvarig. 
 
3.2 Interacting arts. 
 
 Nina berättar om Interacting arts projektbidragsansökan 
 Styrelsen valde att bevilja deras ansökan. 
 De skall låna ut utrustningen vid behov. 
 Bilaga 1, projektbidragsansökan. 
 
3.3 Heroclix. 
 
 Mårten och Björn anmäler jäv i frågan. 
 Styrelsen valde att bevilja deras ansökan. 
 Föreningen ska skriva rapport till Zwork samt ha distriktets logga på sina flyers. 
 Bilaga 2, projektbidragsansökan. 
 
3.4 Meningsfull Fritid. 
 
 Nina berättar om projektet. 
 Nina anmäler jäv i frågan. 
 Styrelsen valde att bevilja deras ansökan. 
 Rapportering skall ske till varje styrelsemöte. 
 Bilaga 3, Projektbeskrivning.  



 
3.5 Linconbuss. 
 
 Mårten får i uppdrag att anordna en bussresa till Lincon. 
 Kostnad för resenärer fastställs till 200kr. 
 Anmälan skall ske till Mårten. 
 Betalningen skall ske på plats. 
 Nina och eller Petter tar hand om pengarna sedan. 
 
3.6 Attesträtt. 
 
 Sara Karlsson ges attesträtt för kansligruppens utgifter. 
 Firmatecknarna ges attesträtt för allt annat. 
 
4. Diskussioner. 
 
5.1 Övriga frågor. 
 
5.2 Kommande möten. 
 
 24 Maj kl 13:00. 
 28 Juni kl 13:00. 
 4 augusti . 
 (3-6 augusti Visby.) 
 
5. Mötet avslutat. 

 
 
 
 
Mötets Ordförande   Mötets Sekreterare 
 
 
 
 
 
Nina Högberg   Christian Viklund 
 
 
 
Mötest Justerare 
 
 
 
 
Sara Karlsson 
 
 



Bilaga 1 Projektbidragsansökan - Interacting arts 
 
från Ulf Staflund <maskspelaren@gmail.com> 30 mar (4 dagar sedan)  
till projekt@stockholm.sverok.se  
datum 2008-mar-30 01:01  
ämne Ansökan från IA  
 
Hej Sverok Stockholm. Här kommer en ansökan till Projektfonden från Interacting Arts.  
 
Vi jobbar ofta med ljud i våra projekt. För närvarande gör vi en musiksaga i anslutning till 
verklighetsspelet Maskspel. Vi har alltid tvingats använda väldigt primitiv utrustning. Nu har 
vi möjlighet att köpa loss en begagnad portabel studio för bara 4000 kr. Den har allt vi 
behöver: mixer, hårddiskminne, effekter, sjukt många kanaler och mastringsmöjligheter.  
 
Här är exempel på projekt där vi använt oss av ljudinspelningar: 
 
Behovsprövad existens, 1998 
Force Majeure, 2002 
Akumu, 2003 
The Zone, 2005 
Junitestet, 2007 
Mikrostanien, 2008 
 
Vi hoppas alltså få fyra papp för att införskaffa en Yamaha AW16G Proffesional audio 
workstation. 
 
Hör av er om ni har frågor eller om vi behöver utveckla ansökan.  
 
Ulf Staflund 
maskspelaren@gmail.com 
0736788647 
 
Postgironummer: 1355524-8 
Betalningsmottagare: Association of Interacting Arts 
Organisationsnummer: 802419-3198 
Föreningens ID-nummer hos Sverok: F013140600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:projekt@stockholm.sverok.se
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Bilaga 2 Projektbidragsansökan - Heroclix 
 
Bidrags ansökan till Sverok Stockholm 
Projekt namn: Heroclix turnering på Lincon 2008 
Förening: Masters of Clix (F060252-4) 
Bankkonto (Swedbank): 83279 (clearing) 9036271360 
Kontaktperson: Mårten Lagerstedt 
Gustav IIIs boulevard 10 
169 72 Solna 
mail: morn82@hotmail.com 
telefon: 0733 14 16 63 
 
Vi i MoC planer att hålla 2 heroclix turneringar på Lincon 2008 (1/5-4/4). I samband med det 
ökade intresset för heroclix i Sverige bland annat som vi noterat på Lincon 07, SSK 07 och 
Gothcon 08 vill vi kunna dela ut lite extra vinster till vinnarna och spelarna I turneringarna. 
Gärna i form av boosters och starters. Vinsterna kommer att köpas från Dragons Lair 
Vi anöker här med om 1050 kr till inköp av vinster till turneringarna 
Vi har även planer på att med hjälp av Stockholms kansliets tryckverkstad trycka upp lite 
flyers att dela ut på Lincon 
 
Budget: 
Inkomst: 1050 från Sverok Stockholm 
200 från MoC 
 
Utgifter: 2 Starters á 165 kr 
4 stora boosters á 95 kr 
4 små boosters á 85 kr 
oförutsädda utgifter/godiskassa 200 kr 
 
Mvh Mårten och Matte 
Masters of Clix Congrupp 
 

mailto:morn82@hotmail.com


Bilaga 3 Projektbeskrivning - Meningsfull fritid

 Mål 
Att upplysa elever i årskurs ett på gymnasiet i Stockholms län om hur det svenska och 
stockholmska föreningsväsendet fungerar och vilka resurser som finns att tillgå för dem i 
utövandet av deras fritidsintressen. De ska kunna känna att genom att delta i föreningslivet får 
de större chans att stärka sin egen identitet samtidigt som de är en del av samhället. 
 
Projektet syftar till att informera alla förstaringare i målområdet men med extra fokus på två 
målgrupper: 
 
1. Integrationsområden. Här är behovet stort då många ungdomar upplever att de saknar 
inflytande och medel för att skaffa sig en meningsfull fritid. 
2. Ungdomar som redan 2007 omfattades av Unga Forskares informationsprojekt. Repetition 
och påminnelser ger god valuta för satsade resurser. 
 
Informationsutbytet är en ömsesidig process där vi inom organisationerna kan lära oss hur 
våra resurser bäst kan komma nya ungdomar till gagn samtidigt som de får lära sig om vilka 
resurser som finns och hur de kan förändra dem för att passa deras situation bättre.  
 
Syfte 
 
Projektets syfte är att ge ungdomar bättre förutsättningar att påverka sin fritid. Genom att 
sprida kunskap om vilka möjligheter de har att själva ta ansvar och skapa en tillvaro som är 
meningsfull för dem hoppas vi kunna minska utanförskapet som många unga upplever idag. 
 
En tidig försmak av vad demokratiska organisationer kan erbjuda ger ungdomarna en inblick i 
hur det svenska samhället fungerar samtidigt som de kan känna att de får stöd för att utöva det 
som gör dem till unika individer. Vi vill ge unga möjlighet att utvecklas till demokratiskt 
ansvarstagande individer samtidigt som de har roligt.  

 Tidsplan  
Planering och ansökningar: Mars-April 2008 
Förankring hos skolor och olika organisationer: Mars - Maj + Augusti 2008 
Utbildning av föreläsare och andra förberedelser: Sommaren 2008 
Klassbesök: Höstterminen 2008 
Utvärdering och uppföljning: Januari - Februari 2009 

 Metod 
Förberedelse 
 
Under början av förberedelseskedet, våren 2008, kommer vi först och främst att söka bidrag 
och etablera de kontakter som krävs för att kunna genomföra projektet. Så fort vi fått 
klartecken att projektet går att genomföra kommer vi att göra en mer detaljerad plan för 
innehållet och genomförandet av klassbesök, föreningsworkshops och uppsamlingsträffar. 
Under tiden förankrar vi projektet hos länets gymnasieskolor, ungdomsgårdar och 
distriktsorganisation. Genom personlig kontakt och ett beskrivande informationsutskick 



hoppas vi på att kunna väcka intresse hos skolorna för att låta oss genomföra de klassbesök 
som är projektets huvudsakliga verksamhet. 
 
Under sommaren 2008 kommer vi att ta fram det material som krävs för att hålla 
klassbesöken, både material för föreläsaren och informationsmaterial att dela ut till eleverna. 
Här kommer vi även att se till så att föreläsaren/föreläsarna är väl inlästa på olika 
föreningsmöjligheter som utanför de egna ungdomsförbunden, för att kunna ge råd även till 
ungdomar med främmande intressen. 
 
Finansieringen för förberedelsefasen är sökt och beviljad från Unga forskare stockholm, 
Sverok stockholm, Spelförbundet Sverok och Ungdomsstyrelsen. 
 

 GENOMFÖRANDE 
Kontakten med ungdomarna kommer att ska i tre faser, klassbesök i skolorna, 
föreningsworkshops hos fritidsgårdar och ungdomsorganisationer och till slut 
uppsamlingsträffar hos distriktsorganisationerna för intresserade ungdomar. 
 
Klassbesök 
Klassbesöken kommer att hållas under höstterminen 2008 och innebär att vi erbjuder oss att 
hålla 1 för samtliga elever i ÅK1 på gymnasiet. Lektionspassen kan integreras som en del av 
kursen Samhällskunskap A, eller hållas fristående från elevernas ordinarie scheman. 
Lektionen är en informativ föreläsning om hur föreningslivet i Sverige och Stockholm 
fungerar. Syftet är att ge eleverna kunskap om hur de själva kan påverka sin fritid genom att 
visa på de olika möjligheter och resurser som finns till ungas förfogande. Vi kommer att lära 
ut vad en förening är och vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter det innebär. Vi 
kommer också att belysa den enskilda individens roll och påverkansmöjlighet i föreningen, 
samt den ideella sektorns betydelse i ett demokratiskt samhälle - någonting som tyvärr sällan 
nämns i den ordinarie undervisningen. 
 
Finansiering för klassbesöken är sökt hos Allmänna arvsfonden för området i sin helhet och 
från Stockholms stad för fördjupade insatser i integrationsområden inom staden. 
 
Föreningsworkshops 
Under våra föreningsworkshops ger vi eleverna möjlighet att under handledning starta en 
egen förening. Vi hjälper till och lär ut praktiska funktioner, såsom hur man håller ett årsmöte, 
hur man kan ansöka om föreningsbidrag från olika myndigheter eller organisationer och hur 
man som förening kan utveckla sin verksamhet. Genom att informera ungdomarna om olika 
ungdomsförbund som sysslar med den verksamhet de själva är intresserade av ger vi dem 
möjlighet till framtida stöd och handledning, och föreningen får därför mycket goda 
möjligheter att leva vidare och utvecklas även efter projektets slut. 
 
Finansiering för föreningsworkshopsen är sökt och beviljad från Ungdomsstyrelsen. 
 
Uppsamlingsträffar 
Vi hjälper undomsförbundens distriktsorganisationer att ordna vars en träff där de tar emot de 
undomar som startat föreningar inom eller visat intresse för deras verksamhetsområden. Där 
kan undomarna ta del i vad distrikten har att erbjuda och hur de kan engagera sig på distrikts- 
och riksnivå inom deras intresseområden. Vi uppmanar också distrikten att samarbeta så att de 
närvarar på varandras träffar för att ge fler tillfällen och större geografisk spridning. 



 
Finansiering för material och projektledning beviljad från Ungdomsstyrelsen, lokaler och 
ideella står respektive distrikt för. 
 
 
 
 
För frågor, kommentarer eller mer information - Kontakta oss! 
 
Patrik Roos, Unga Forskare Stockholm - roos@ufs.uf.se 0704-374706 
Nina Högberg, Sverok Stockholm - nina@sthlm.sverok.se 0761-076034 
 
Eventuellt pappersmaterial skickas till: Sverok Stockholm, Bolidenvägen 16 B, 121 63 
Johanneshov. 
 
 
 
 

Uppgift Beskrivning ansvarig tidsplan % klart 

Ansökan 
FUF/SVEROK Skaffa första pengarna 

nina 
sverok, 
roos 
FUF 

klar sverok beviljad, 
UFS beviljat 

Kontakta 
förbund/distrikt 

Kontakta många 
ungdomsförbund och 
deras 
stockholmsdistrikt och 
förankra projektet hos 
dem. Försöka få alla att 
gå med på ett likartat 
sätt att starta föreningar 
under projektets gång. 
Fokusera på 
invandrartäta 
organisationer. 

Roos 
pratar 
med 
Klas, 
nina 
mailar 
SUS om 
lista. 
Material 
samma 
som till 
skolorna, 
klar 6/5. 

April - augusti 

UFS, Sverok 
Sthlm, Sverok riks, 
Fuf bokat möte. 
Pratat med klas, 
klart. Lista finns. 
Inbjudit alla som 
viewers av 
dokumentet. Ett 
antal besök 
genomförda, alla 
positiva till 
medverkan än så 
länge. 

Ansökan US 
Förberedande kontakt, 
budget, text och skicka 
in 

nina , 
roos gör 
ansökan 

Innan mars slut under förhandling, 
verkar positivt 

Kontakta Allan 
KF-nämnden 

Förankra projektet hos 
landstinget så att vi har 
deras namn bakom oss 
när vi pratar med 
skolorna, försöka få 
100kkr i extra snabbt 
startuppbidrag till nya 
föreningar i projektet. 

roos omedelbart 
Idén planterad, har 
fått länken. 
Ansökan senare. 

Skolkontakter Kontakta samtliga 
gymnasieskolor i länet.  Från april till juni. alla skolor har fått 

utskick 



Vi vill hålla en 
samhällskunskaplektio
n eller två för varje 
förstaringsklass. Extra 
fokus invandrartäta 
områden. 

Ekonomisk 
administration 
hos UFS 

Samverka med UFS 
kassör och styrelse, de 
har redan rutiner för att 
hantera arvoderingar. 

roos Så snart som 
möjligt klart 

Inköp utrustning Fyll på lista...  
Vid behov efter 
första finansiering 
klar 

 

Papper till skolor 

Material som ska 
skickas till skolorna: 
Information om 
projektet, 
anmälningsuppgifter, 
lektionsunderlag. 

 

Från första 
finansiering, klar 
till mötet med 
idrottsförvaltninge
n SLL, 6/5. 
klart 
 

 

Studiefrämjandet 

Kontakta 
studiefrämjandet om 
eventuellt 
medverkande. 

nina   

Gå igenom 
annas fondlista 

Hämta boken hos 
Goran, korskolla annas 
referenser och göra 
ansökningar 

anna, 
roos, 
nina 

april  

Distriktslista 

Få tag på samtliga 
ungdomsdistrikt med 
landstingsbidrag och 
lite info om hur man 
startar föreningar och 
får stöd från dem. 

roos 
frågar 
allan 

 fått från SUS 

Kontakta 
fritidsgårdar 

Först 
preliminärkontakter 
och sedan tidsbokning 
för föreningsworkshops

nina,roos maj-sept 

preliminärkontakter 
nästan klara, folder 
klar, bokningar i 
sommar/höst  
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