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1. Inledande formalia
1.1 Mötets öppnande
1.2 Val av mötesordförande
Nina valdes till ordförande
1.3 Val av mötessekreterare
Christian valdes till sekreterare
1.4 Val av justerare
Anneli valdes till justerare
1.5 Mötets behörighet
1.6 Fastställande av dagordning
dagordningen godkänd
1.7 Föregående mötesprotokoll

2. Rapporter
2.1 Kansligruppen
Sedan förra mötet har det hållits en fixardag på kansliet, då skräpslängdes och en del nyinköp och
moteringar utfördes. Onsdagsmiddagarna har även strukurerats upp på prov med ansvarsområden
istället för kollektivskötsel, då den inte har räckt till.
2.2 Meningsfull fritid
Lägger rapporten till handlingarna
2.3 Ung08
Lägger rapporten till handlingarna
2.4 Visionsmötet
Styrelsen för en kort muntlig diskussion om hur visionsmötet gick
3. Beslut
3.1 Projektbidragsansökan: Inköp av präglingsmaskin
Under en period av 1 ½ månad så har vi fått 2 svar om att vilja använda sig utav präglingsmaskin.
Intresset verkar lågt. Samt att tryckverkstaden inte har kapacitet för brädspelstillverkning.
Styrelsen valde att avslå ansökan.
3.2 Inköp av comradios

Styrelsen beslutade att köpa in 5 par samt 10 batterier enligt underlaget. Se bilaga.
3.3 Projektbidragsansökan: Brädspelshelg
Styrelsen beslutade på att ge bifall på delar av ansökan (se bilaga) med motiveringen att många av
de efterfrågade inköpen finns att låna inom distriktet och att föreningen kan få arrangemangsbidrag
av förbundet.
Föreningen Stockholms spelcharter beviljas 7000kr i projektbidrag för en spelhelg.
3.4 Projektbidragsansökan: Heroclix
Mårten samt Björn anmäler jäv i frågan.
Styrelsen valde att bevilja ansökan (se bilaga) men rekommenderar föreningen att söka
arrangemangs bidrag nästa gång
3.5 Projektbidragsansökan: SM i Star Wars Miniatures
Salle anmäler jäv i frågan.
Styrelsen valde att bevilja ansökan (se bilaga).
Föreningen ska skriva en artikel till Zworken, samt nämna att tuneringen är sponsrad av Sverok
Stockholm.
4. Diskussioner
4.1 Utvärdering av Expedition Gotland
Team building.
För mycket folk som följde med till biblioteket men ändå ett bra möte.
Lärt känna hela styrelsen mer.
4.2 Lokalbidragen
Lokalbidragsansökningarna skall komma in till sista november.
Sara ansvarar för att kontakta föreningar och samla in ansökningar.
5.1 Övriga frågor
5.1.1 Drakens kompani
Ta kontakt med Drakens kompani samt FS angående de nya uppgifterna som har uppkommit
angående den förening som på föregående möte bedömdes som lämpliga för lokalbidrag från
förbundet. Vi har upptäckt grova påhopp och otrevligt beteende på föreningens forum.
5.1.2 De övergivnas armé
Distriktet ska köpa in 3 böcker av boken De övergivnas armé som finns till försäljning på Didi
Örnstedts hemsida. Christian får i uppdrag att göra det.
5.2 Kommande möten
26 oktober.
7 december.
5.3 Mötets avslutande

Mötesordförande

Mötessekreterare

Nina Högberg

Christian Viklund

Mötesjusterare

Anneli Henriksson

2.1 Rapport: Kansligruppen
Av Sara Karlsson
Sedan förra mötet har det hållits en fixardag på kansliet, då skräpslängdes och en del nyinköp och
moteringar utfördes. Onsdagsmiddagarna har även strukturerats upp på prov med ansvarsområden
istället för kollektivskötsel, då den inte har räckt till.

2.2 Rapport: Meningsfull fritid
Av Nina Högberg
Arbetet med Meningsfull fritid går framåt! Utöver 300 000 kr från Ungdomsstyrelsen har vi nu
även blivit beviljade 65 000 kr från Stockholms stad. Vi börjar bli någorlunda klara med
presentationsmaterial och föreningsfolder och arbetar på att få upp en hemsida.
Vi har även börjat ringa runt till länets skolor för att boka in tider med dem. I början av oktober
kommer vi att påbörja klassbesöken.
Just nu letar vi febrilt efter engagerade medlemmar som vill hjälpa till att hålla föreläsningarna men
i övrigt ser vi inga större problem framför oss just nu.

2.3 Rapport: Ung 08
Av Thor Forsell
Tisdagen förflöt fint, vi arrangerade pärlplatteläggning, papercraft och byggde en större pärlplatta
som ett pågående projekt där vem som helst fick delta.
Själva byggandet gick bra, det drog långt mycket mer folk än vad vi väntat. Vi insåg att det skulle
dels vara för krångligt att förvara/frakta monsterplattan vi jobbade på
och dels att vi skulle behöva borden till mer pärlplattor så vi stannade tills sent inpå natten och
byggde klart den.
Onsdagen flöt på utan förhinder, just pärlplattorna drog igen vansinniga mängder folk och vi insåg
snabbt att vi både köpt för få pärlor och att lördagen var tvungen att tänkas om. På lördagen var det
nämnligen tänkt att vi skulle ägna oss åt figurmålning, detta skulle ta långt mycket mer tid per
person och vi skulle kunna ha max 4-6 personer åt gången, i jämförelse med pärlplattorna och
papercraften där vi kunde ha minst 20 åt gången och folk kom, byggde sina grejer och gick därifrån
glada på relativt kort tid.
På torsdagen och fredagen var föreningen Highscore där och spelade tv-spel istället. Lördagen gick
följdaktligen till pärlplattor och papercraft det mer, vi sprang och köpte mer pärlor, igen.
För att summera så var det en enastående succé, vi gjorde mycket reklam för Sverok och indirekt
för resten av SUS genom att dra in massa folk i tältet.

3.1 Projektbidragsansökan: Inköp av präglingsmaskin
Av Kristoffer Lindh
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.

3.2 Beslut: Inköp av kommunikationsradioapparater
Av Peter Sahlin
Efter att ha letat på nätet och i diverse butiker upptäcker man snart att begreppet ”comradio” är löst,
och jag har därför fokuserat på vad som kallas PMR 446 (före detta Privatradio).
Fördelen med PMR 446 framför exempelvis 27MHz-alternativet är att man inte behöver ha licens
för att använda sig av det, vilket helt klart är en fördel. Meningen är ju ändå att vi ska kunna låna ut
utrustningen till våra föreningar.
Vilka krav ska vi då ställa på utrustningen? Jag satte ihop en enkel lista, och den är som följer:
● ska klara avstånd över tre kilometer
● ska ha utbytbara batteripack
● ska vara kompatibel med andra PMR 446-apparater
● ska ha ett rudimentärt vattenskydd

Den apparaten jag har hittat och tror på heter Topcom 9100 Twintalker. Den uppfyller ovanstående
krav med råge, och levereras dessutom i en väska (två apparater) med såväl bordsladdare som
billaddare. Den klarar dessutom av avstånd runt 8 km. Priset är lite högre än de flesta andra
apparater, men dessa har inget vattenskydd alls.
Priset ligger i dagsläget strax under 800 kr för två apparater.

3.3 Projektbidragsansökan: Brädspelshelg
Ansökan:
Vi ansöker om 9.000:‐ för att arrangera en brädspelshelg i Stockholms skärgård i oktober‐
november.

Arrangörer/kontaktuppgifter
Sverokföreningen Stockholms Spelcharter.
Projektledare: Jonas Svensson, Tantogatan 41 118 42 Stockholm, 0736693285,
jonassve@gmail.com

Bakgrund
I Sverige arrangeras regelbundet sammankomster inom Sveroks verksamhetsområde. Vi upplever
emellertid att brädspel blivit undansatta i dessa sammanhang. Vill man spela figurspel, LANa, lajva
eller rollspela finns en mängd alternativ men få eller inga för specifikt brädspel. Vi tror att det finns
ett intresse för arrangemang inriktade på brädspel och vill gärna ta initiativet till ett sådant.

Projektbeskrivning
Vi vill arrangera en helg i Stockholms skärgård inriktad på brädspel. Förutom att ge personer i
Stockholm möjlighet att koncentrerat spela brädspel vill vi även ge möjlighet till sociala kontakter
utöver de vanliga kompisgängen. Annars upplever vi att framförallt brädspelare isoleras i sina
respektive klubbar och inte träffar varandra tillräckligt ofta. Helgen riktar sig till
brädspelsintresserade i Stockholmsområdet och då särskilt Sverokanslutna från olika föreningar.
Vår förhoppning är att detta kan bli ett återkommande arrangemang.
Vi vill hyra en skärgårdsstuga med plats för ca 25 personer där vi arrangerar brädspelshelgen.
Detta innebär gemensam mat och övernattning för deltagarna samt en massa brädspel. Orsaken
till att vi vill genomföra det i en skärgårdsstuga är att vi genom Medicinska Föreningen
(studentkåren vid Karolinska Institutet) har möjlighet att hyra mycket bra lokaler till en rimlig
kostnad. Dessutom tror vi att det är bra om vi kommer iväg en bit så att de som deltar verkligen
deltar hela helgen och inte lämnar sammankomsten i förtid.
Avsikten är att brädspelshelgen ska utannonseras via Sverok Stockholms interntidning samt med
anslag i lämpliga lokaler och affärer.
Datumet för helgen är inte satta ännu eftersom vi först måste säkra finansieringen innan vi kan
boka lokaler. Avsikten är emellertid att helgen ska genomföras i slutet av oktober eller början av
november. Med helg menar vi lördag till söndag, dvs en övernattning. En utvärdering ska sedan
genomföras senast två veckor efter helgen vilket innebär att projektet i sin helhet ska avslutas
innan julhelgen.

Arrangörsgruppen
Vi som arrangerar helgen har lång erfarenhet av såväl Sverok som att organisera olika
sammankomster. Själv har jag tidigare suttit i Sveroks Stockholms styrelse som kassör. Även Jon
Nilsson (fd ordförande för Sverok), Katarina Ask (fd sekreterare, Sverok Stockholm) och Jesper
Svensson (fd lajvarrangör) deltar i arrangemanget.

Budgetförslag brädspelshelg
Budgeten är beräknad på 25 deltagare. Målet har varit att deltagaravgiften ska stå för ungefär 25%
av kostnaden för arrangemanget. Detta anser vi vara en lagom avvägning då högre kostnader för
den enskilde riskerar att omöjliggöra för många att delta (vår målgrupp utgörs ju av ungdomar).

Kostnader
Kostnadspost

Kostnad

Hyra

4 500

Matkostnader

3 250

Resor

1 000

1

2

Spelpark

2 000

3

Kiosk

500

Övriga utgifter

4

Totala kostnader

1 000

12 250

Inkomster
Intäktspost

Intäkt

Bidrag Sverok

9 000

Deltagaravgift (Sverok ansluten 20 á 100 kr)

2 000

Deltagaravgift (övriga 5 á 150 kr)

750

Kiosk

Totala intäkter

500

12 250

1 Matkostnader Lunch lördag á 45 kr, Middag lördag á 55 kr, Frukost söndag á 30 kr.
2 Reskostnader Eftersom stugan ligger i skärgården måste transport av mat, spel och dyl. ske med bil.
3 Spelpark Föreningen sitter idag på en del brädspel men för att kunna genomföra en helg måsten den utökas. Avsikten
är att spelen efter helgen stannar i föreningens ägo för att återanvändas vid nästa tillfälle. Kostnaden hålls nere
genom att en del spel kommer att lånas in.
4 Övriga utgifter Inkluderar bland annat tryckkostnader, kostnader för planeringsmöten, oförutsedda utgifter mm.

3.4 Projektbidragsansökan: Heroclix
Hej! Jag heter David Dalling och tillsammans med Mårten Lagerstedt kommer vi att representera
vår spelförening Masters of Clix på Stockholm Spelkonvent i höst, 10-12 oktober, där vi kommer
att spela HeroClix, både demospel och tävlingar. Förra året höll vi spel under konventets hela
öppettider och satsar på att göra samma sak i år.
Till detta söker vi pengar så vi kan köpa in saker till både demospel och tävlingarna. Summan vi
söker är 1010 kronor och vår budget ser ut såhär:
2 st HeroClix Fantastic Four Starter (165 kr styck) 330 kr
4 st HeroClix Boosters (95 kr styck) 380 kr
"Goodiebags" att dela ut till spelare (inköpes från eBay, 24 st miniboosters) 300 kr med frakt
Vi skriver gärna en rapport om hur det gick, om vår ansökan accepteras.
Mvh David Dalling
mailcrayle@yahoo.se
070 77 54 777

3.5 Projektbidragsansökan: SM i Star Wars Miniatures
Ansökan: Vi ansöker om 3.000 kr för att instifta ett vandringspris för svenske mästaren i Star Wars
Miniatures.
Kontaktinfo: Föreningens kassör Stefan Kjellin papa@legba24.se eller föreningens ordförande,
Peter Sahlin.
Bakgrund: Föreningen Innsmouth's Finest är Sveriges största Star Wars Miniatures-förening och
arrangerar för tredje året i rad demo-spel av Star Wars Miniatures på Stockholms Spelkonvent. Det
är även andra gången som svenska mästerskapen i spelet hålls, och vi har sagt att vi i år ska instifta
ett vandringspris för detta. Dessutom kommer eventuellt överskott användas till priser i turneringen.

