Sverok Stockholm Styrelsemöte 4 – 20080628
Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Christian Wiklund, Anneli Henriksson, Peter Sahlin,
Wilhelm Andersson, Mårten Lagerstedt, Björn Södergren, Sara Karlsson.
1. Inledande formalia
1.1 Mötet öppnades
1.2 Nina valdes till ordförande
1.3 Christian valdes till sekreterare
1.4 Mårten valdes till justerare.
1.5 Mötet förklarades behörigt.
1.6 Föregående protokoll är ej klart.
2. Rapporter
2.1 Kanslirapport läggs till handlingarna.
2.2 Gotlandsrapport läggs till handlingarna.
2.3 Projekt Meningsfullt fritids rapport läggs till handlingarna.
3. Beslut
3.1 Profilkläder
Styrelsen beslutar att ge Anneli i uppdrag att köpa profil kläder för max 12000kr enligt underlaget
(se bilaga) men att det ska stå ”Sverok Stockholm” på framsidan istället för att vara en blobb.
Styrelsen beslutar att t-shirts ska delas ut restriktivt till distriktsaktiva och att hoodies kan köpas till
självkostnadspris.
3.2 Ändring av Saras attesträtt
Styrelsen beslutade att ge Sara Karlsson full attesträtt eftersom det ofta inkommer begäran om
ersättning som blandar kanslikostnader med andra kostnader.
4. Diskussioner
4.1 Expedition Gotland
Styrelsen utser diskussionsledare för följande diskussionspass:
• Distriktets Nutida / Framtida identitet – Mårten
• Nya Målgrupper – Anneli
• Media Hantering – Salle (Uttalanden i massamedia)
På tisdagen hålls en distriktsmiddag, samling vid östra port kl 18.
På måndagen hålls en föreningspicknick – föreningarna skall anmäla sig innan. Samling kl 18.
4.2 Ung 08
Vi ska försöka få föreningar att vara med och representera på Ung 08.
4.3 Visionsmötet 24 augusti
Vi ska samordna mötet med valberedningen.
Informera om det i Zworken.
5.1 Övriga frågor

Distriktsmästerskap i olika spel diskuteras. Inget resultat av diskussionen.
5.2 Kommande möte
Styrelsemöte 4 augusti i Visby.
5.3 Mötet avslutat.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Nina Högberg

Christian Viklund

Mötesjusterare

Mårten Lagerstedt

2.1 Kansligruppsrapport
Vi har lyckats få igång kortsystemet till dörren igen efter ett år av problem. Alla kort har
avaktiverats och Christian har arbetat på att aktivera kort åt folk igen. Daniel har köpt in en macmini till datorparken som nu står i styrelserummet. Eric har fixat med elsystemet så att vi nu har
taklampor i nästan alla rum med separata lampknappar och färre skumma sladdar utstickande ur
väggarna. Han har även skänkt oss en kolfiberfläkt som skall monteras upp. Löpande städning har
skett på oregelbunden basis. Det finns planer på en mindre fixardag inom en snar framtid.

2.2 Expedition Gotland lägesrapport
Här kommer en snabb rapport om hur det för närvarande går med expedition Gotland. Planerad av
Mig (Wille) och Sara samt med hjälp från Nina.
Det mesta av det här har Sara redan tagit upp tidigare men lite har ändrats sedan dess. Därför är
denna en mix av vad som redan skrivits och vad som har hänt sedan för att försöka göra en rapport
över situationen kring Expedition Gotland.
Jag betonar mitt eget namn fast jag skrivit i jagform då det handlar om att jag tar vill ta på mig en
uppgift (bara för att undvika någon som helst förvirring.)
Jag kan också ha missat något pga min semester. Säg till isåfall så ändrar jag.
Föreningarna:
Hålla i en picknick för föreningarna där distriktet bjuder sina medlemmar på mat i
onsdagsmiddagsstil den 4:e augusti.
Jag har nu fått en lista över alla Gotlands sverok föreningar från förbundskansliet (troligen medans
jag var borta på semester) så nu har jag möjlighet att kontakta dom allihop, däremot så vet jag inte
om för många nappar ändå, jag träffade Aimee när hon var på Gotland och hon berättade att dom
bara lyckats ordna möten med en sådär 3 stycken föreningar. Men nu ska man väl tänka positivt.
Huvudsaken är att jag nu har kontaktuppgifter.
Jag Wille skulle kunna skriva ihop ett nytt mail till som går till alla Gotlands sverok föreningar. Där
jag förklarar iden om en gotlandsträff under medeltidsveckan.
Bibliotek:
Prata med bibliotekarierna och då speciellt om deras spelsattsning och även vara någon dag ett par
timmar på biblioteket och informera om Sverok och visa upp spel.
Jag fick slutligen iväg brevet till Gotlands länsbibliotek (Almedalsbiblioteket) och fick svar* för en
vecka sedan men såg det inte förän i förgår då jag kom hem från semestern. Biblioteket är extremt
positiva till samarbete med Sverok och säger att dom redan har en del rollspel men funderat på att
skaffa in fler. Dom vill ha mötet med oss, men vill att vi ska prata med dom i juli då en av dom
ansvariga kommer tillbaka från sin semester.
Politiker
Först och främst maila dem och fråga vad föreningarna kan få av kommunen och om de har några
broschyrer eller liknande och sen ev. stämma möte på plats med dem. Nina skall modda ett liknande
brev hon skickat till politiker förut och skicka ut det till dem.

Här har ingenting mer hänt sedan förra lägesrapporten.
Högskola
Högskolan där har ett spelinriktat program och Nina skall prata med Aimée som skall dit nu i
veckan. Sara och Nina har även moddat en folder som Aimée kan ta med sig. Är också tänkt att vi
skall kolla upp om kåren håller i några aktiviter som man kan informera Gotlänningarna om.
Jag (Wille) träffade Aimee när hon var på Gotland och följde henne och hennes följe till Gotland
game Award. Däremot så såg jag inga aktiviteter som man kan informera gotlänningar om (Förutom
då Game Awards som var informerat till gotlänningar då kongresshallen på Gotland var full av
gotlänningar.)
Medeltidsveckan
Vi har diskuterat att delta på den årliga lajvpickniken och prata med folk allmänt, men vi har än så
länge ingen bra information om själva picknicken.
Skolor
Vi skulle gärna ha pratat och informerat på Gotländska skolor eller liknande. Iden är bra men
väldigt svår (om inte omöjligt) att utföra mitt under sommarlovet. Så den kan nog ses som skrotad.
Däremot tar jag (Wille) gärna ansvar för att försöka göra det själv någon när skolterminen startar.
Sverok
Vi ska utlysa en middag för Sverok aktiva inom distriktet (alltså inte samma som för gotländska
föreningar.) Middagen ska betalas av distriktet. Än har vi inte bestämt exakt hur vi ska sprida
informationen till Sverok föreningarna. Men det kanske blir sådant som forumet och/eller andra
sätt.
* Jag har inte tillgång till svarsmailet i skrivande stund (om ni vill se det) pga datorkrångel. Men
kan nog ta med det till mötet eller Editera inlägget.

2.3 Lägesrapport Projekt Meningsfull fritid
Av: Nina Högberg
Projekt Meningsfull fritid är ett samarbetsprojekt som leds av Sverok Stockholm och Unga
forskare Stockholm. Alla medlemsorganisationer i SUS har bjudits in som
samarbetsorganisationer i projektet utan några som helst krav på ekonomiskt bidrag eller
arbetsprestation, annat än att vi uppmanat organisationerna att skriva en text om sig själva.
Projektets mål är att hösten 2008 gå ut till alla gymnasieskolor i Stockholms län och hålla en
lektion i Samhällskunskap A, där vi berättar om hur föreningslivet fungerar. I anslutning till
det kommer vi att hålla föreningsworkshops där vi hjälper ungdomarna att starta föreningar
och få kunskap om något förbund som passar deras intressen.
Projektet beviljades 40 000 kr i särskilt bidrag från Sverok, 15 000 kr av Unga forskare
Stockholm samt fri tillgång till tryck, telefon och arbetslokal av Sverok Stockholm. Projektet
har nu även beviljats 300 000 kr i projektbidrag av Ungdomsstyrelsen, vilket säkerställer att
projektet kan genomföras under hösten. Vi har nyligen även skickat in en ansökan till
Allmänna arvsfonden som vi väntar på svar från.
Nina Högberg och Patrik Roos är just nu anställda av Unga Forskare Stockholm (som

administrerar all ekonomi för projektet) och arbetar cirka två dagar i veckan med projektet.
Just nu arbetar vi mycket med att informera andra organisationer om vad vi gör, eftersom
detta projekt vinner på att så många som möjligt är med och deltar. Just nu har vi följande
samarbetorganisationer:
Ungdomsorganisationer:
Unga Forskare Stockholmsdistriktet
Sverok
Sverok Stockholmsdistriktet
Fältbiologerna, Stockholms distrikt
Nykterhetsrörelsens scoutförbund, Stockholms distrikt
Stockholms schackförbund
Södertörns scoutdistrikt, Svenska scoutförbundet
Stockholms läns Blåbandsungdom
Vi Unga i Stockholms län
KFUK-KFUM Stockholm
Friluftsfrämjandet i Stockholm
Sveriges Elevråd – SVEA
Stockholms läns unga katoliker
Vi har även varit i kontakt med Stockholms stads idrottsförvaltning som ställer sig positiva till
projektet och kommer att gå in med pengar särskilt riktade till stadens problemområden, såsom
Skärholmen. Vi har också varit i kontakt med Studiefrämjandet som gärna vill vara med på ett hörn,
samt Unga örnar, Unga hörselskadade och Unga synskadade. Vi kommer också att göra ett nytt
försök att komma i kontakt med de organisationer vi är extra måna om att få med i projektet.
Vi gjorde ett försök att börja ringa runt till skolor, men märkte att det är lönlöst eftersom vi mest blev
runtskickade mellan olika människor då många har semester. Vi återupptar denna del av projektet i
augusti. Däremot ska vi göra ett utskick till fritidsgårdar i länet, för att hålla liknande
föreningsworkshops även på dessa. (En sent tillkommen del av projektet som beror på påtryckningar
från Ungdomsstyrelsen).
I övrigt har vi arbetat på det material som kommer att delas ut till eleverna. Det kommer att bestå av
en folder som innehåller grundläggande föreningshandbok samt information om olika ungdomsförbund
(samtliga medlemsorganisationer i SUS har fått information om detta och uppmantas att skriva lite om sig
själva).
Aktuell tidsplan:
Juni
Kontakt med samarbetsorganisationer
Arbete med foldern
Juli
Färdigställande av utdelningsfoldern
Förberedelse av annat material, t.ex. skolpresentationen
Augusti
Mer kontakt och tidbokning med skolor
Uppsamling av intresserade skolinformatörer
September
Utbildning av skolinformatörer
Första klassbesöken påbörjas

Oktober‐Januari
Klassbesök
Februari
Utvärdering och redovisning
Vinter/Vår
Uppsamlingsträffar inom respektive organisation för nya medlemmar

3.1 Profilkläder
Av: Anneli Henriksson
Bakgrund:
I vår verksamhetsplan finns det föreslaget att vi ska skaffa oss profilkläder att ha när vi representerar
distriktet. Det är också någonting vi tänkt göra i ett par år men inte riktigt lyckats med.
Profilering:
Sverok har ju, som vi alla känner till, Sverok-logotypen och typsnittet Sverok Rubrik som symboler.
Dessutom har Sverok Stockholm sin egen logotyp, stadshustornet, och den limegröna färgen.
Jag tycker att det blir alldeles för rörigt med dubbla logotyper på en tröja, och dessutom blir det
dubbla logotyper som den som ser tröjan då måste komma ihåg. Istället så är jag allmänt för en
uppdelning, där Sverokloggan används när vi profilerar oss externt, gentemot andra
ungdomsorganisationer, media, potentiella spelare etc, och Stadshustornet när vi profilerar oss
gentemot förbundet internt. Sverok-typsnittet och den limegröna färgen används dock gärna i båda
sammanhang.
Kläder:
T-shirts är trevliga och passar på de flesta, dessutom är de billigare än mer avancerade tröjor. Ett förslag
som tidigare har lyfts är att vi borde köpa en större mängd sådana för folk att ha när de jobbar för
distriktet på olika sätt. Det tycker jag låter väldigt bra.
Jag föreslår en svart t-shirt, som på baksidan har en limegrön blobb med Sverokloggan i (se bifogad
bild). På framsidan ett par gröna blobbar som återknyter till baksidan, dock ingen text. För att tröjorna
ska sitta bra på alla, så föreslår jag också att vi beställer in dem i både herr- och dammodell.
När man vill känna sig mera klädd, så är hoodies trevliga. Jag föreslår svarta hoodies (sådana med
dragkedja fram), med stadshustornet i limegrönt på höger sida fram, och texten Sverok Stockholm i
limegrönt, Sverok Rubrik, på ryggen. De här är dock dyrare än vad t-shirts är, och därför får man
begränsa mängden på dem. Förslagsvis till styrelsen.
Budget:
Jag har tittat i en katalog från vår granne, JM Textiltryck, och fått följande prisuppgifter.
Jerzees Fitted Crew Neck T-shirt 63kr/st
Jerzees Ladie's Crew Neck Fitted Tee 46kr/st
Fruit of the Loom Zip Trough Hooded Sweat 206kr/st

