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Närvarande: Peter Sahlin, Anneli Henriksson, Christian Viklund, Sara Karlsson, Wilhelm 
Andersson, Björn Södergren, Mårten Lagerstedt.  
 
1.1 Mötet öppnades. 
1.2 Peter Sahlin valdes till mötesordförande. 
1.3 Christian Viklund valdes till mötessekreterare. 
1.4 Björn Södergren valdes till justerare. 
1.5 Möte funnit behörigt kallat. 
1.6 Dagordning godkänd. 
1.7 Förgående protokoll ej justerat. 
 
2. Rapporter. 
 
2.1. Riksmötet 
 
    Sverok Stockholm var med och påverkade väldigt mycket på Riksmötet. 
    Bland annat så ställde sig hela Sverok Stockholms representanter bakom 
    ett förslag om att avskriva distriktens skulder till förbundet. 
 
2.2. Kansligruppen 
 
    Kansligruppen har fortfarande ej fått sin ekonomiska rapport från kassören. 
 
3. Beslut 
 
3.1. Ratificering av per capsulambeslut: utse Peter Sahlin till vice ordförande. 
 
    Styrelsen valde att inte ratificera beslutet. 
 
3.2. Lokalbidrags fördelning. 
 
    * Lilla Gillet. 
     
    Styrelse valde att bevilja bidrag till Lilla Gillet (se bilaga) med följande kommentar: 
    Att Lilla Gillet främst bör söka ur projektbidragsfonden för renoveringar. 
 
    * Proxxi 
     
    Styrelse beslutade om att bordlägga Proxxis ansökan till nästa möte. 
    Styrelsen ger Mårten i uppdrag att ta kontakt med Proxxi kassör för att reda ut 
    oklarheter. 
 
    * Troll 
 
    Styrelsen beslutade att bevilja Trolls ansökan. Se bilaga. 



 
3.3. Vändpunkter 
 
    Styrelsen beviljar Vändpunkter sin projektbidrags ansökan. Se bilaga. 
 
3.4. ImperieSagan 
 
    Styrelsen beviljar 3500kr med motiveringen: 
 
    "Att ImperieSaga kan söka arrangemangsbidrag samt att videokamera/dokumentärfilm kan de 
söka särskilda bidrag för". 
     
    Peter Sahlin får i uppdrag att meddela ImperieSaga. 
 
3.5. Dragons Lair 
 
    Styrelsen valde att avslå ansökan med motivering. 
 
    Att ansökan kommit in försent för att styrelsen skulle ha hunnit behandla ansökan innan mässan. 
    Som ideell organisation kan ej sverok stockholm stödja ett vinstdrivande företag  
    då budgeten för mässan är gemensam för företaget och föreningen. 
    Men vi ser gärna fram emot ett samarbete inför nästa års mässa. 
 
3.6. Divina Resurrecta 
 
    Styrelsen valde att bevilja ansökan. Se bilaga. 
 
    Björn får in uppdrag att informera föreningen om arrangemangsbidrag. 
 
3.7. Tryckpolicy 
 
    Styrelsen antar en ny tryckpolicy. Se bilaga. 
 
 
4. Diskussioner 
 
4.1. Tryck 
 
    Under en kommande onsdagsmiddag kommer styrelsen att hålla en diskussion om Tryckning 
samt få ihop en prislista. 
 
5.1. Övriga frågor 
 
5.1.1. Elbjörnarna     
 
    Utrustningen som lånas ut till Game Evolution skall återlämnas till Sverok Stockholms kansli 
    senast den 31/1 2009 
 
5.1.2. Växtvärk 
 
    Mårten får i uppdrag att ansvara för en arbetsgrupp som skall ta fram ett förslag till årsmötet 
2009 



 
5.1.3. Årsmöte 
 
    Björn får i uppdrag att kontakta Sveroks kansli för att få adressuppgifterna till distriktets 
medlemsföreningar. 
     
    Björn tar kontakt med idrottsförvaltningen för att hitta en lokal. 
 
    Anneli tar kontakt med Tobias i presidiet förra årsmöte. 
 
    Nina tar kontakt med Granader. 
     
    Peter tar fram förslag på restaurang för årsmötes deltagarna. 
 
    Sara är ansvarig för fikat till årsmötet. 
 
5.2. Nästa möten 
 
    18 januari 
    15 februari 
    21-22 februari, arbetsmötet med handlingarna 
    14 mars, Årsmöte. 
 
5.3 mötet avslutat  
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3.2 Lokalbidragsfördelning 
 
Lilla Gillet 
 
Lilla Gillet är en anrik Stockholmsförening som länge varit verksam inom lajvhobbyn. Vi 
arrenderar ett 1700-talstorp i Judarnskogen och är den enda aktiva lajvlokalen i Stockholms stad. 
Det senaste året har vi ökat vårt medlemsantal med över 200 %. Under året har vi haft sagokvällar 
och hantverkskvällar en gång i månaden, vilka vi tänker fortsätta med. På hantverkskvällarna sys 
det lajvkläder, förbereds för rollspel, sysslas med figurmålning, m.m.. Vi har även arrangerat ett lajv 
och planerar två till nästa år. Vi har planer på att dra igång rollspelsverksamhet och brädspelskvällar 
med berättartema. Vi ska försöka starta upp ett projekt med improvisationsteaterkvällar med 
inriktning på förberedelse för lajv.  
 
Tyvärr har lokalen under många år försummats på grund av bristande engagemang. Detta har lett till 
att lokalen nu är i horribelt skick. Golvet har till exempel fallit sönder på vissa ställen. Detta är 
mycket tråkigt då vi de senaste året dragit igång verksamheten igen på allvar och ser fram mot en 
mer levande lokal. Som lokalen är nu är det väldigt svårt att hålla verksamhet i den. Vi hoppas efter 
upprustningen kunna erbjuda en bättre lokal både för vår verksamhet och andra 
Sverokföreningar,dddddfram för allt som en unik lajvlokal. 
 
Ett av det största problemen är att golvet i stora salen är i så dåligt skick så att allt slitage på det 
förstör det. Om det inte görs något inom en väldigt snart framtid måste hela golvet bytas ut. Vår 
ekonomi är väldigt knaper och pengar täcker knappt hyran och elen samt driftskostnader som 
lampor och toapapper.  
 
Vi håller även på att total renovera hela vårt kök ända ner till bjälklaget. I det har vi lagt ner en 
enorm mängd resurser och engagemang. Vi kommer även att söka en större summa av Sverok riks 
för den fortsatta renoveringen av köket. Dock saknar vi kunskap och ytterligare engagerade för att 
renovera golvet på ett bra sätt och kommer att behöva hyra in en hantverkare för att slipa och 
behandla det. Vi har beräknat en kostnad på 13 000 där arbetet, maskinerna och behandling av 
golvet är inräknat.  
 
Tyvärr har alla renoveringskostnaderna kommit på en gång då föreningen har vaknat efter att ha 
varit vilande under en lång tid. o Under den tiden har lokalen hunnit förfalla markant.Inkomsterna 
från våra hyrningar och medlemsbidrag räcker inte i till att rusta upp lokalen och definitivt inte till 
att arrangera verksamhet. Så vi söker 13 000 i lokalbidrag för att renovera golvet i stora salen. 
 
Kontaktuppgifter 
 
Linda Arvedal (Ordförande) 
vitaiskristaller@hotmail.com 
0737-238531 (Nås bäst efter 19:00) 
 
Gabriella Rehbinder (vice ordförande) 
rehbinder@gmail.com 
0707-462024 (nattuggla) 
 
Sara kalsson (sekreterare) 
ozeloten@gmail.com 
076-8027352 

mailto:vitaiskristaller@hotmail.com
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Proxxi 
Hallå. Jag heter Robert Lövlie och är kassör i föreningen proxxi som håller i lokalen med samma 
namn. Vi är interesserade av ert lokalbidrag. 
 
Nämner man vår lokal i ungdomskretsar i närheten så får man nog många både positiva och 
negativa reaktioner. Föreningens kärnverksamhet är spel, inklusive, men inte begränsat till brädspel, 
rollspel och även datorspel och TV-spel. Lokalen huserar även föreningar som faller utanför 
SveROK, vilka sysslar med mer seriös datorverksamhet och elektronik. Förutom den låga 
medlemsavgiften (20 kr per person i åldrar under 25, 100 kr per person i åldrar 25 och uppåt), samt 
det lilla våra medlemmar kan avvara i donationer så är vår enda inkomst bidrag. Lokalhyran är med 
god marginal vår största utgift. 
 
Vad gäller vårt ekonomiska läge så förlorade vi en stor del av vår medlemsbas förra sommaren. Vi 
har jobbat på att rekrytera nya medlemmar, och har börjat se ett ljus i slutet på tunneln, men är inte 
där ännu. Vi har en del nya människor med coola projekt, men det kommer inte att betala sig förrens 
2010. Vår bidragsnivå sjunk utbetalningsåret 2007 med ca 20 kkr, och 2009 ser det ut att sjunka 
mer. Dessutom har vår hyra blivit dyrare. Det ser nu ut som att vi kommer behöva samla ihop 
ungefär 60 kkr extra för att överleva fram dit. En del av dessa pengar kommer vi att kunna låna från 
andra föreningar, men inte allt. Vi söker härmed lokalbidrag om 13 kkr. Det är naturligtvis inte så att 
föreningens framtid står eller faller beroende på den exakta summan, utan snarare så att vi är 
tacksamma för all hjälp vi kan få. 
 
Kontakt: Robert Lövlie topace@oijk.net 

TROLL 
Hej. Härmed avser Troll (Tyresö Rollspelsförening) att söka lokalbidrag för 2008. 
 
Troll har en lokal i Tyresö som används i föreningens verksamhet. Lokalen är belägen på 
pluggvägen 7-11 i källarplanet. Normalt förekommer verksamhet i lokalen 3-5 dagar i veckan. 
Verksamheter i lokalen planeras normalt via föreningens forum på http://www.trollskogen.net. 
 
Kostnaden för lokalen har finansierats via medlemsavgifter, frivilliga bidrag, kioskverksamhet samt 
kommunalt lokalbidrag. Tyresö kommun har dock gjort om reglerna för lokalbidrag (kräver nu 
minst 15 aktiva medlemmar under 18 år bosatta i Tyresö). Då Troll inte uppfyller detta krav så har 
Tyresö Kommun dragit in föreningens kommunala lokalstöd. Detta har lett till ett hål i vår budget 
som vi behöver hjälp med att täcka.  
 
Föreningens årsmöte har därför beslutat om att söka lokalbidrag från Sverok Stockholms 
Lokalbidragsfond. Den summa som föreningen har för avsikt att söka är 10'000 kronor. 
 
Jag har inte hittat någon blankett därav ansökan i detta format. 
 
Vid godkännande av ansökan skulle det uppskattas om bidraget sattes in på plusgiro-konto 40837-7 
 
Vid frågor vänligen kontakta 
Lars-Olov Larsson (Kassör Troll) 
mrnisse@hotmail.com 
070-793 7154 

3.3 Projektbidrag: Vändpunkter 
Hej 
 

mailto:topace@oijk.net
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Här kommer en ansökan om bidrag till Lajvet Vändpunkter. Vi ansöker här med om ett bidrag på 
1000 kronor.  
 
Arrangemanget är ett samarbetet mellan Uppsala stadsteaters, företaget Fabel kommunikation och 
föreningen "Ett 20-tal" . Lajvet riktar sig främst till nybörjare och vi har hitintills fått i hopp 
anmälningar till 26 av 27 roller (dock har vi bara fått in 7 anmälningsavgifter). För mer information 
om projektet se vår hemsida: http://www.fabel.nu/vandpunkter. 
 
För budget se bifogad fil.  
 
Mvh  
 
Michael Ericsson 
073-9891160 
och 
Karin Johansson 
0701469616 
 
Budget  
 
Inkomster  
Deltagaravgifter 23x250:- 5750  
Bidrag från Uppsala stadsteater 2000  
Projektbidrag SVEROK 1000  
 
Utgifter  
Kostnad för användandet av Fabels material 4750  
Mat och dryck 1500  
Transporter och reseersättning 1500  
Övrigt 1000  
 
(Eventuellt överskott tillfaller föreningen Ett 20-tal.)  
 
Ett 20-tal  
c/o Michael Ericsson 
Olof Skötkonungsväg 10 
126 29 Hägersten  
Kontonummer: SEB 5201-33 179 48

http://www.fabel.nu/vandpunkter


 

3.4 Projektbidrag: Imperiesagan 
Se ansökan 1 och 2 i separat bilaga. 
Föreningen Sagalajv ansöker om 8000 kr för det första lajvet, och 25 000 kr för det andra.



 

3.5 Projektbidrag: Science Fictionmässan 
Projektet 
Ansvarig sverokförening: Dragon’s Lair 
Projektansvarige: David Rasmusson 
Projektansvariges tel: 0708604746 
Projektansvariges adress: Dragon’s Lair, Kungsholmstorg 8, 11221 Stockholm 
Projektansvariges e-post: david@dragonslair.se 
 
Projektnamn: Spelutrymme på TSSGFC 2008 
Typ av verksamhet: √Lajv  √LAN  Lokal X √Utbildning  
Annan verksamhet: Sverokrepresentation 
Projekttid: Fr.o.m 1/11 2008 T.o.m 2/11 2008 
(ev.) Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö 
 
Summa som sökes: 11 470,63 
Kontonummer: 5265 10 056 30 (SEB) / BG 5261-1415 
Att användas till (kort): Demobord och turneringsutrymme på The Scandinavian Sci-fi, Game & 
Film Convention, Stockhomsmässan, Älvsjö. Det finns många spel med kopplingar till det som 
visas på mässan, och därmed en lämplig målgrupp att marknadsföra spel till. 
Motivering (kort): För tredje året kommer Dragon’s Lair butiken vara på mässan och föreningen 
tänkte följa med och hålla turneringar för första gången. Med stöd från Sverok kan föreningen köpa 
extra utrymme för spelbord. Personal kommer finnas men frivillig hjälp uppskattas också. 
 
INKOMSTER 
Inkomst från (ex. deltagar-avgifter, bidrag etc.) Beräknad summa ni kommer att få in: Eventuella 
kommentarer: 
Butikens del 11 470,63  
Bidrag från Sverok Sthlm 11 470,63  
Summa: 22941,25  
 
UTGIFTER 
Monter inkl el och lampor 16 153,-  
Bord, 4st 600,-  
Stolar, 16st 1 600,-  
Transport 0:-  
Trycksaker + mtrl 0:- Tack Sverok Stockholm! 
Personal 0:- Bara medlemmar 
Moms 4 588,25  
Summa: 22941,25  
 
Sammanlagda inkomster 22941,25 
Sammanlagda utgifter 22941,25 
RESULTAT 0,-

mailto:david@dragonslair.se


 

3.6 Projektbidrag: Divina Resurrecta 
Ansökan om Projektbidrag 
 
Förening: Divina Resurrecta (F-080109-2) 
Föreningskonto: Ska fixas fredagen den 5/12. Återkommer om kontonummer. 
 
Hejsan! 
 
Föreningen Divina Resurrecta arrangerar mestadels vampirelajv baserade på White Wolf's Vampire: 
the Requiem. Föreningen är förstås öppen för alla och vi har inga åldersgränser. 
 
Vi söker Projektbidrag för att bekosta lokalen under våra två första stora arrangemang. Hyran 
(IOGT-NTO huset i Häggvik) ligger på 1900:- per helg. Utöver detta tillkommer 
övernattningskostnad med 25:- per person och natt, men detta och övriga kostnader bekostas med 
lajvavgifter och medlemsavgift. 
 
Spelarträffen den 19-21 december kommer bli ett intro, både inlajv och offlajv, till lajvkampanjen 
som kommer starta efter nyår. Vi ska lära känna varandra, leka lekar, spela spel, ha sminkskola, 
regelgenomgångar, förbundsmöten, provlajv och introlajv. Cirka 30 pers beräknas dyka upp. 
 
Lajvstarten kommer vara just lajvstart. Pompa och ståt, tårta, levande ljus och tacktal, lite lajv på 
det och sällskapsspel och lekar som avslutning. Dessutom kommer vi med största sannolikhet hålla 
årsmöte under lördagen. Datum är ännu inte helt spikat, men vi väljer mellan 16-18 januari och 30 
januari-1 februari. Då vi inte vet när ni har nästa möte så söker vi för båda tillfällena samtidigt. 
Även där är cirka 30 pers beräknade att dyka upp. 
 
Projekt 1: Spelarträff 19-21 december 
Summa: 1900:- 
 
Projekt 2: Lajvstart 16-18 januari eller 30 januari-1 februari 
Summa: 1900:- 
 
Totalsumma: 3800:- 
 
 
Det vore kanon om vi kunde få bidrag för de här tillfällena. Ni kan få komma och äta tårta med oss 
vid lajvstarten! 
 
Tack på förhand! 
 
Föreningen Divina Resurrecta 
genom 
 
Catharina Tylleskär (projektansvarig) 
Kråkrisvägen 14B, 3tr 
591 34 Motala 
Tel: 0141-23 53 35 
Mob: 073-572 18 62 
E-post: catharina.tylleskar@divinaresurrecta.se 
 

mailto:catharina.tylleskar@divinaresurrecta.se


3.7 Tryckpolicy 
 
Sverok Stockholms tryckpolicy 
    antagen 2008-12-07 
 
    Med denna tryckpolicy vill Sverok Stockholm klargöra vad som gäller för användande av Sverok 
Stockholms grafiska verkstad. 
 
    Föreningar inom Sverok Stockholm trycker gratis om det inte är i vinstgivande syfte. 
 
    Övriga Sverok trycker till självkostnadspris. 
 
    Sverokföreningar som trycker i vinstgivande syfte, övriga ideella föreningar och fanzine med 
hobby anknytning trycker dyrare än     självkostnadspris men billigare än marknadspris. 
 
    Kommersiella aktörer inom hobbyn trycker till motsvarande marknadspris exklusive den faktiska 
arbetskostnaden. 
 
    Sverok Stockholm tillåter inte att politiskt eller religiöst material trycks, om inte detta material 
används inom ett projekt     relaterat till hobbyn, såsom lajv, rollspel el. dyl. 
    Sverok Stockholm förutsätter att allt material som trycks i tryckverkstaden är i enlighet med 
existerande lagar och förordningar. 
 
    Vid missbruk av tryckverkstaden kan ansvarig komma att förlora sin rätt att trycka. 
 
    Sverok Stockholm tillhandahåller inga human resurser, utan de som trycker får lösa arbetsfrågan 
själva. Personer som nyttjar     tryckverkstaden skall vara införstådda med hur den fungerar. 
Föreningar inom Sverok Stockholm kan få den nödvändiga utbildningen     gratis; övriga betalar 
enligt gällande prislista. 
 
    Alla tryckningar skall godkännas av Sverok Stockholm i förväg. Undantaget är distriktets 
medlemsföreningar som trycker i ett icke     vinstdrivande syfte. 
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