
Sverok Stockholm  styrelsemöte 5  
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Närvarande: Nina Högberg, Anneli Henriksson, Christian Viklund, Peter Sahlin, Mårten Lagerstedt, 
Björn Södergren, Wilhelm Andersson, Sara Karlsson. 
 
 
1. Mötet öppnades 
1.2 Nina valdes till mötesordförande 
1.3 Christian valdes till mötessekreterare 
1.4 Anneli valdes till mötesjusterare 
1.5 Mötet förklarades behörigt 
1.6 Dagordningen godkändes 
1.7 Förgående mötesprotokoll är ej justerat 
 
2. Rapporter 
 
Anneli rapporterar att profilkläderna blir dyrare än väntat. 
Styrelsen beslutar att köpa in 50st istället för 100st i storlekarna 15 st M, 15 st L, 10 st S samt 10 st 
XL. Anneli får till uppgift att beställa tröjorna samt se till så att de kommer fram tills den 12 augusti 
 
3. Beslut 
 
3.1 Projektbidragsansökan: Inköp av en präglingsmaskin. 
 
Se bilaga. 
Styrelsen beslutar att kontrollera behovet av en präglingsmaskin inom distriktet först. 
Styrelsen ger Björn i uppdrag att höra sig för på brädspel.net samt sveroks brädsspelsforum. 
Nina informerar kristoffer. 
Styrelsen bordlägger frågan till nästkommande mötet. 
 
3.2 Lokalbidragsremiss: Drakens Kompani 
 
Se bilaga. 
Vi ska upplysa föreningen om bidragsreglerna för Norrtälje. 
Styrelsen rekommenderar att förbundsstyrelsen godkänner ansökan. 
 
3.3 Projektbidragsansökan: Stockholmsspelkonvent 
 
Salle samt Nina anmäler jäv i frågan 
 
Styrelsen valde att bifalla ansökan (se bilaga) med följande motivering: 
 
Styrelsen anser att SSK främjar aktiviteter och samman för många av distriktets föreningar. 
Vi anser att årets konvent har potential att bidra till att Sverok Stockholm är Sveriges 
mest framstående distrikt i enlighet med distriktets verksamhetsplan. 
 
3.4 Ung08 
 



Ung08 pågår från tisdag till lördag. 
 
Highscore har sagt att de kan stå på onsdag samt torsdag. 
Styrelsen hjälper till med biltransport samt mat. 
 
Nina, Sara samt Anneli är där under tisdag och håller på med pärlplattor. 
Felicia Wassberg, Thor Forssell och Björn är där under lördag och målar figurer. 
 
4.1 Visionsdag 24 augusti 
 
Vi ska dela upp dagen i 3 pass enligt valberedningsförslag. 
Vi behöver ordna fram moderatorer till visionsdagen. Vi använder Distrikts + stockholmsforum 
samt lapp på kansliet för att hitta dem. 
Planeringsmöte tillsammans med valberedningen onsdagen den 13:e augusti. 
 
5.1.1 Inköp av kom radio 
 
Salle får i uppdrag att undersöka olika kom radio / walkie talkie  
 
5.1.2 
 
Salle och Björn kollar på present till Wilhelms föräldrar eftersom de var snälla och lånade ut sin 
lägenhet under styrelsens besök på Gotland. 
 

 

 

 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 
 
Nina Högberg     Christian Viklund 
 
 
 
 
Mötesjusterare 
 
 
 
Anneli Henriksson 
 



3.1 Inköp av präglingsmaskin 
[Denna ansökan kommer inte från en förening, utan gäller ett önskemål om inköp direkt åt 
distriktet. Eftersom det blir en resurs för föreningarna dras det från projektfonden. Ninas anm.] 
 
 
Hej, jag har tidigare pratat om att det kunde vara en bra grej om distriktet köpte in en 
präglingsmaskin och stansar. Det en präglingsmaskin gör är att stansa ut former ur papper, papp och 
andra material. En sådan maskin skulle kunna vara ett ovärdeligt verktyg bland annat för folk som 
tillverkar egna brädspel (som mig själv) och för tillverkning av visitkort och buttar med mera. När 
man stansar behöver man förutom apparaten en stans med rätt mönster, dessa kostar allt från 20-120 
dollar beroende på mönstrets komplexitet. 
 
Jag har nu kollat på olika tillverkare och fastnat för en som går under namnet accucut med 
hemsidan http://www.accucut.com. Eftersom maskinerna måste skeppas från USA är frakten 
ganska dyr (177 dollar bara för själva maskinen) men i gengäld är dollarn gräsligt billig. Jag har 
plockat fram ett förslag på olika stansar och en ungefärlig prisuppgift (Jag drog till i överkant med 
frakten för att vara på den säkra sidan). Denna lista kommer här: 
 
Mark IV Accucut, själva präglingsmaskinen: 395 dollar 
Cirklar ¾" (myn o dyl): 85 dollar 
Rektangel 2*3" (visitkort): 20 dollar 
Hexagoner 13/16" sidor (samma som Fjords): 90 dollar 
Hexagoner 1 13/16" sidor (samma som Settlers): 75 dollar 
Kvadrater 1 ¾" (samma som carcasonne): 60 dollar 
Kvadraret 3/8" (div brickor, till krigsspel mm): 80 
Spelkort: 65 dollar 
Frakt: 300 dollar 
 
Totalt:1170 dollar vilket blir 6987 kronor. 
 
Jag har två förslag, ett som är bättre och ett som är lite enklare. 
 
Det enkla förslaget: Sverok Stockholm beställer ovan nämnda prylar, alternativt några av dem om 
det blir för dyrt annars, och betalar emd sitt VISA-kort. Givetvis kan jag sköta skälva beställningen. 
 
Det bättre förslaget: Ni ger en större budget än ovan nämnda. Sedan informerar jag på SVEROK 
Stockholms forum om den kommande präglingsmaskinsbeställningen och ber folk komma med 
föslag om ytterliggare stansar att köpa in. Jag låter tråden ligga, säg två veckor, eller tills summan är 
nådd. sen skickar jag in beställningen. 
 
/Kristoffer Lindh, brädspelsnörd. 
 
 
3.2 Ansökningsblankett Föreningslokalbidrag 
[Denna ansökan är en remiss från förbundsstyrelsen som ber oss ge en rekommendation. Ninas 
anm.] 
 
Föreningsnamn: DrakensKompani (DK)  
Lokalens Adress: Hamnvägen 5b, Norrtälje  
Månadshyra: 1250:- 

http://www.accucut.com/


 
Sökt summa: 1250:-  
Hyresvärd: Roslagsbostäder 
 
Kontaktpersoner i föreningen: Lars Öhman, Niklas Öhman 
 
Fördelning män/kvinnor: 9/0  
Huvudsaklig verksamhet i föreningen: Lajv, lan , tillverkning av lajvutrustning och kortspel.  
Föreningens sätesort: Norrtälje  
Distrikt: Stockholm  
 
Anledningen till att vi ska hyra lokalen är att: 
 
Vi behöver en lokal för föreningens utrustning. 
Vi behöver en plats att ha möten och liknande. 
Vi behöver en lokal där vi kan göra nya saker till föreningen och till medlemmarna. 
Vi ska även utöka föreningen till att även bli en lan-förening och då måste vi ha en lokal till detta.  
 
Budget:  
 
Vi skulle behöva bidrag till föreningen under en uppstartningsperiod. Vi har sedan planerat att 
tillverka diverse lajvsaker som vi ska sälja och på så sätt få in lite pengar. För att det ska kunna bli 
möjligt behöver vi en lokal där vi kan ha plats för material och verkstad. Vi ska även försöka få 
bidrag från kommunen. 
 
Inkomster: 
 
Bidrag Sverok 
i värsta fall betalas en liten del av medlemmarna  
 
Inkomster på sikt: 
 
Tillverka saker och sälja 
Ansöka om bidrag hos kommunen  
 
Utgifter: 
 
Hyra: 1250:- /mån 
El: ca 400:- /mån 
Inredning: ca 2000:-  
 
Plan för ökat medlemsantal: 
 
Lokalen ska vara öppen varje helg där alla är välkomna. 
Även vissa vardagar kommer den att vara öppen. 
I början av varje månad ska vi ha möten där vi bestämmer vad vi ska ha för verksamhet under 
månaden. 
Vi ska även arrangera lajv där föreningens medlemmar och alla andra som vill komma ska få vara 
med. För tillfället är inga tjejer med i föreningen men de är förståss också välkomna.  
Eftersom vi även ska hålla på med lan i föreningen så kan man fråga alla sina kompisar om de vill 
komma och på så sätt kan de bli med i föreningen.  
 



Handikappsanpassning:  
 
Till lokalen finns en trappa på ca 5 steg som kan vara ett problem om man är rullstolsbunden men 
det går bra om man får lite hjälp. Bortsätt från trappan ner till lokalen är det inga problem om man 
är handikappad.  
 
Övriga upplysningar: 
 
I föreningen är alla välkomna och ska bli behandlade på ett bra sätt 
 
 

3.3 Projektbidragsansökan: Stockholms Spelkonvent 

Bidragsansökan 

Detta dokument är en bidragsansökan från föreningen Stockholms spelkonvent avseende att söka 
bidrag ur Sverok Stockholms projektbidragsfond. 

Sökt belopp: 25.000 kr. 

Bakgrund 

För fjärde året i rad arrangeras Stockholms Spelkonvent. Mycket är som tidigare, men en hel del är 
också nytt. Arrangörsföreningen är precis som tidigare år föreningen Stockholms spelkonvent. 
Nedan följer en beskrivning av arrangemanget, dess arrangörer, varför vi söker bidrag, och vår 
tilltänkta budget. 

Årets konvent 

Under förra årets konvent använde vi en okonventionell lokal, Dieselverkstaden, som vår 
konventslokal. Förvisso var lokalen alldeles utmärkt att vistas i för att dra åt oss uppmärksamhet för 
konventet, och för att hitta ut till allmänheten, vilket upplevdes som mycket positivt.  

Dieselverkstaden var emellertid begränsad ur platssynvinkel, så i år återgår vi till en skola och 
satsar extra hårt på de områden som förra året blev eftersatta, rollspel och figurspel.  

Målsättningen är att nå ut till den stora mängs människor i Stockholm som spelar spel, med särskilt 
fokus på rollspel, eftersom vi har tyckt oss märka att rollspel blivit mer och mer eftersatta på andra 
konvent runtom i landet. Vi välkomnar också, som alltid, nybörjare och de som bara vill komma 
förbi och pröva att spela spel. Självklart vill vi göra detta i samarbete med Sverok Stockholm. 

Vi satsar även på att utöka och förbättra de seminarier vi hade under fjolåret, och hoppas att vi kan 
hitta nya, intressanta ämnen och föreläsare som folk vill lyssna till. Årets seminarium riktar sig till 
en bredare publik än förra året och vi hoppas på att kunna upprepa den succén.  

Arrangörer 

Årets arrangörsgrupp betår av: 

Samuel Gyllenberg General 



Åsa Roos V. General 

Daniel Andersson  Kassör 

Dan Algstrand Marknadsföring 

 

Det finns fortfarande ett par vakanta poster vi hoppas kunna fylla innan konventet. 

Varför söka bidrag? 

Stockholms spelkonvent har en realtivt hög omsättning, och vi har dessutom en deltagaravgift. Vi 
har också tidigare fått bidrag från Sverok Stockholm för att arrangera konventet.  Varför vill vi ha 
mer pengar?  

Ekonomi - att genomdriva ett konvent är en ekonomisk risk. Eftersom samtliga deltagare inte 
föranmäler sig - det gör bara en liten del av besökarna - har vi aldrig en fullständig uppskattning av 
hur många som kommer att besöka konventet. Tidigare år har vi ansökt med en förhoppning om att 
så småningom kunna bygga upp ett konventskapital, men Stockholms spelkonvent har ännu inte 
nått hela vägen fram.  

Deltagaravgiften - vi skulle kunna lägga på en större summa på deltagaravgiften för att på så sätt 
kunna gå runt, men vi tror att besökarantalet skulle sjunka drastiskt vid en sådan åtgärd. Låga 
avgifter ger fler besökare, fler besökare främjar både hobbyn och distriktet. 

Publicitet -  Stockholms spelkonvent är ett stort arrangemang som ger publicitet åt distriktets 
verksamhet. Vi vill att hobbyn ska växa för det ger oss fler personer att spela med. Att hjälpa 
konventet kan därför vara något som ligger i linje med distriktets egna mål. 

Arrangemang - Årets - liksom förra årets - konvent betalar sina föreläsare resan till och från 
konventet för att kunna erbjuda riktigt bra och underhållande föreläsare. Eftersom föreläsningar och 
seminarier är något som har kommit att profilera Stockholms spelkonvent vill vi gärna kunna 
fortsätta erbjuda förstklassiga föreläsare till våra besökare.  

Budget 

 

2010 Överskott från tidigare år. 19507.66 

Rörelsens Inkomster/intäckter  

Resultat 2007 / Budget 2008 

3030 Deltagaravgift (ofördelad)  

3040 Deltagaravgift (Tredagar) 72482 77500 

3042 Deltagaravgift (endagars) 9900 0 

3044 Deltagaravgift (föranmälan) 28750 35000 



3050 Försäljning kiosk (mat och dryck) 37598 35000 

3051 Försäljning kiosk (PR-material) 7200 7000 

3061 Intäkter för arrangemang 12000 0 

Summa huvudintäckter 167930 154500 

Rabatter  

3730 Inträde -53550 -50000 

3731 Mat och dryck -6900 -7000 

3732 PR-material -5880 -6000 

Summa Intäktskorrigeringar -66330 -63000 

3910 hyra större butiker 6000 6000 

3911 hyra mindre butiker 6250 6000 

3930 Bidrag Sverok 51600 51700 

3931 Bidrag sverok stockholm 25000 25000 

summa Övriga rörelseintäkter 88850 88700 

Summa Rörelsens Inkomster/Intäckter 190450 180200 

Utgifter /kostnader för varor /tjänster  

4010 inköp kiosk (mat och dryck) -32808 -33000 

4011 inköp kiosk(pr-material) -4050 -4000 

Summa inköp av varor -36858 -37000 

Summa Utgifter /kostnader för varor /tjänster -36858 -37000 

Bruttovinst 153592 143200 

Övriga Externa Rörelseutgifter/kostnader  

5010 Lokalhyra -51500 -90000 

5090 Övriga lokalkostnader -18162  

Summa lokalkostnader -69662 -90000 

5410 Förbrukningsinventarier -3456 -3500 

5460 Förbrukningsmaterial -5167.9 -5200 



5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -450 -500 

Summa Förbruksinv och förbruksmtrl -9073.9 -9200 

5610 personbilskostnader -3671.36 -4000 

5620 lastbils- och släppkostnader -4688.38 -4500 

summa kostnader för transportmedel -8359.74 -8500 

5800 Resekostnader -12415.6 -15000 

summa Resekostnader -12415.6 -15000 

5910 annonsering -7500 -7500 

5930 reklamtrycksaker och direktreklam -9249.5 -10000 

summa reklam och pr -16749.5 -17500 

6110 kontorsmateriel -117 -100 

6150 trycksaker (program etc) -9742 -10000 

summa kontorsmaterel och trycksaker -9859 -10100 

6230 data- och radiokommunikation -300 -300 

6250 postbefodran -2818.5 -3000 

summa tele och post -3118.5 -3300 

 

6983 förfriskningar -3097.1 -3000 

summa övriga externa kostnader -3097.1 -3000 

Summa Övriga externa rörelseutgifter/kostnader -132335.34 -156600 

utg/kostn för Personal, avskr mm  

7000 löner -999 -1000 

summa löner till kollektivanställda -999 -1000 

Summa Utg/kostn för personal, avskr mm -999 -1000 

Resultat före avskrivningar 20257.66 -14400 

Finansiella och andra intäkter och kostnader  

8485 kostnader för bankkonto -750 -750 



summa räntekostnader/liknande resultatposter -750 -750 

Summa Finansiella och andra intäkter och kostnader -750 -750 

Skatter och årets resultat 19507.66 -15150 

Summa skatter och året 0  

0 0 

 

Redovisat Resultat 19507.66 4357.66 

19507.66 
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