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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 
Peter valdes till justerare 
 
1.5 Mötets behörighet 
 
1.6 Fastställande av dagordning 
 
1.7 Föregående mötesprotokoll 
 
 
2. Rapporter 
 
2.1 Kansligruppen 
Kansligruppen vill veta den ekonomiska situationen för deras arbetsgrupp 
Slafs meddelar att han kan nog få fram en rapport tills nästa vecka. 
 
2.2 Meningsfull fritid 
De har besökt ett par skolor och det har varit positivt hittills. 
 
2.3 Bibliotektsspelet. 
Biblioteksspelsprojektet som arbetat på kansliet har ingen riktigt ansvarig, utan ligger mellan 
förbundet och Stockholmsföreningen Massive Damage. Det är ett äventyrsspel i samarbete med 
Stadsbiblioteket, Medborgarplatsens bibliotek och Kungsholmens bibliotek som kommer att ske 
under spelveckan. Spelet kommer att göra reklam för Sverok. 
 
2.4 Stockholm Spelkonvent 
Lyckat SSK, dock inte riktigt så framgångsrikt som planerat, men bättre än 2007. 
 
3. Beslut 
 
3.1 Projektbidragsansökan: Stockholm Military Gaming Club 
Styrelsen beviljar ansökan (se bilaga). 
Föreningen skall skriva en artikel till zworken samt skicka med bilder. 
 
3.2 Projektbidragsansökan: Game Evolution 
Styrelsen beslutar att Sverok Stockholm köper in utrustningen, och lånar ut den till Game 
Evolution. 
Styrelsen beviljar ett ekonomiskt bidrag på 5000kr till nyårslanet. 
Se bilaga. 
 
3.3 Projektbidragsansökan: Elysium 



Wille anmäler jäv i frågan. 
 
Styrelsen beviljar att bifallan ansökan. Se bilaga. 
 
3.4 Avskrivning av lån till Granland 
Styrelsen beslutar om att avskriva granlands lån då de inkommit med ett hyreskontrakt. Se bilaga. 
 
4. Diskussioner 
 
5.1 Övriga frågor 
5.1.1 Distriktsårsmötet. 
Datum för årsmötet fastställs till den 14 mars. 
 
5.1.2. Distriktsrepresentant. 
Styrelsen beslutar om att inte skicka någon till representant till riksmötet eftersom det redan finns 
ett stort antal stockholmare som skall delta på mötet. 
 
5.1.3 Proxxi 
Proxxi rapporterar att de har problem med minskat antal medlemmar under 25 år.  
De vill ha en artikel i zworken för att få in yngre medlemmar. 
 
5.2 Kommande möten 
16 januari 
5.3 Mötets avslutande  
 
 
 
Mötesordförande     Mötessekreterare 
 
 
 
Nina Högberg      Christian Viklund 
 
 
 
 
Mötesjusterare 
 
 
 
Peter Sahlin 
 
 



 



3.1 Projektbidrag: Stockholm Military Gaming Club  
Bidrags ansökan från Sverok Sthlms Projektfond  
Stockholm Military Gaming Club (F‐020413‐1)  
 
Att: Michael Leck 
Kristallvägen 140 1tr  
12678 Hägersten  
070‐486 49 44  
Föreningssparbanken  
Cleringnr:8480‐6 
 Kontonr:974 627 828‐3  
SMGc ansöker om bidrag från Sverok Sthlms projektfond för att kunna arrangera en 
turnering i figurspelet Field of Glory på Akalla ungdomsgård den 18‐19 oktober. Field of 
Glory är en ny och väldigt starkt lysande stjärna på den historiska figurspelshimlen. Spelet 
är på god väg att bli världsledande inom denna genre och helt slå ut det tidigare största 
spelet DBM. Detta är den första Field of Glory turneringen i Sverige då den planerade 
turneringen på Höstbatalj tyvärr är inställd. Vår förhoppning är att turneringen ska samla 
mellan 10‐16 deltagare och förhoppningsvis några internationella deltagare.  
Även om turneringen redan varit när ni i styrelsen får detta ärende hoppas vi på bidrag för 
att täcka de kostnader som turneringen inneburit för vår förening.  
 
Preliminär budget  
Lokal hyra 500:‐  
Fika 300:‐  
Lunch 800:‐  
Priser 1500:‐  
Transport 300:‐  
Komplettering av terräng 600:‐  
 
Totalt utgifter 4000:‐  
Deltagar avgifter 1000:‐  
Totalt inkomster 1000:‐  
 
Baserat på detta ansöker SMGc om 3000:‐ från Sverok Sthlms Projektfond. Med Vänlig 
Hälsning 



3.2 Projektbidrag: Game Evolution  
Hej!  
 
Game Evolution söker projektpengar från sveroks stockholm projektfond för att göra 
uppdateringar för vår elutrustning för att kunna fortsätta ha LAN. Föreningen har på sista 
tiden växt väldigt mycket vilket kräver att vi uppdaterar våran utrustning. Bara nu i höst 
kommer vi arrangera 2 st LAN. Ett i slutet av denna månad (höstlovet) samt ett under nyår. 
Lanet till höstlovet kommer ha kapacitet för runt 80‐100 deltagare, medan Lanet vid nyår 
kommer rymma drygt 250 st deltagare. Vi skulle även vilja att ni lägger upp vår hemsida 
http://www.gev.se bland era föreningar på er hemsida. Just i denna stund så är dock sidan 
nere pga att Sverok riks valt att ta dem ur drift pga säkerhetsintrång mot sveroks server. 
Game Evolution är en ungdomsförening skapade och skötta av ungdomar för ungdomar, 
men äldre personer är givetvis också välkomna. Vår målsättning är att skapa en 
meningsfull fritidsverksamhet på loven för ungdomar, men än viktigare att utbilda aktiva 
medlemmar och ge dem stimulerande miljöer att utveckla deras potential. Vi ser gärna att 
de aktiva medlemmarna även visar större aktivt intresse för samhällsfrågor, speciellt 
sådana som direkt berör dem och tar större aktivt ansvar för sin vardag/omgivning. Bla 
hålls workshops i ledarskap, konflikthantering och gruppdynamik. Erfarenhet, verktyg och 
personlig utveckling erbjuds genom utmaningar i form av ansvarstagande, projekt, 
teamarbete och strategiskt planerande. Att arrangera större aktiviteter för våra 
medlemmar och samarbeta med kommunen har varit bra sätt att ge våra aktiva 
medlemmar stimulerande miljöer där de kunnat få större självförtroende, meriterande 
erfarenheter, nya färdigheter och möjlighet att utvecklas. Förutom LAN så deltar vi i andra 
ungdomsatsnigar, även Lajv, magic, brädspel och andra kreativa umgängessätt annordnas. 
Dock är LAN delen det vi är mest kända för. 
 
Game Evolution har nu skapat en stabil organisationsstruktur och vår nyrekrytering av 
aktiva medlemmar sker löpande, vilket möjliggjort större satsningar i form av större 
projekt. Game Evolution deltog med ett ombud på senaste årsmötet och önskar ta större 
del av sverok. Just nu finns även intresserade från vår crew att delta i Sveroks stockholms 
nästa styrelseperiod. 
 
Det projektstöd vi söker ligger på 13000 kr  
 
Det vi behöver köpa till LANen, speciellt nyårsLANet är följande  
* 2 st 32A byggcentraler / elbjörnar, 1600/st = 3200kr  
* 3 st 16A byggcentral / elbjörn, 1200kr/st = 3600 
* 4 st 16A Skarvkabel RDOE 5G2,5 25 meter 16A, 750kr/st = 3000kr  
* 2 st 32A Skarvkabel RDOE 5G6 25 meter 32A, 1500kr/st = 3000  
 
Om detta inte är möjligt att söka projektmedel för, så skulle vi be om att få stöd för vårat 
LAN i nyår istället.  
Hyra av bord och stolar 10 000 kr  
Transport 3000 kr  
Kiosk 4000 kr  



Priser 10 000 kr  
El utrustning 13 000 kr 
PR 3000 kr  
Diverse utrustning och sladdar 3000 kr  
Lokal kostnad 7000 kr  
Internet 5000 kr  
Crew kostnader 3000 kr  
Övrigt/buffert 4000 kr  
 
Totalt 65 000 kr. Inträde, kiosk försäljning, uthyrning av utrustning samt spons, beräknas 
bringa in c:a 50 000 kr. Söker projektmedel för beräknat underskott på 15 000 kr. Dessa 
siffror är ungefärliga (därav budget) och särskilt uppgifterna på intäktsidan är alltid osäkra 
och kan bli högre eller lägre än väntat.  
Yasri Khan  
Ordförande  
Game Evolution  
För kontakt vänligen maila yaszri@gmail.com  



3.3 Projektbidrag: Elysium  
Hej,  
 
Vi i föreningen Elysium skulle vilja ansöka om bidrag till en turnering i magic som vi 
kommer att genomföra i november, den 15:e.  
Elysium har ett problem, vi skulle vilja ha möjlighet att ha 36 deltagare och inte 24, just nu 
har vi pengar till 24 deltagare, men vi skulle vilja öka deltagarantelet. Ett faktum är att 
våran förening började som en grupp om knappt 15 pers och är nu runt 40 medlemmar, 
anledningen till att vi är så många är bland annat våra återkommernde magic turneringar 
som i sig blir en mycket bra anledning att gå med i sverok. 
Att vi ligger pengar kort så sent innan turneringen innebär också att ett eventuellt 
utbetalande av ett projektbidrag skulle behövas genomföras så snabbt som möjligt.  
Elysium ansöker om 1050 kr för att genomföra en magic‐turnering.  
 
mvh Adriaan van Tour  
ordf. Elysium  



3.4 Avskrivning av lån till Granland  
Hej Nina!  
 
Nu är kontraktet för Föreningen Granlands nyttjandrättsavtal över vårat lajvområde 
färdigt. Kontraktet finns i bifogade filer. Tack för all hjälp!  
 
// Hampus Ahlbom, kassör 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


