Protokoll från styrelsemöte 3
Sverok Stockholm, 25 april 2009
Närvarande: Peter Sahlin, Björn Södergren, Anneli Henriksson, Agnes Ambrosiani, Wilhelm
Andersson, Mårten Lagerstedt, Thor Forsell, Fredrik Nilson, Daniel Berglund.
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1.1 Mötets öppnande (11.40)
Peter Sahlin förklarade mötet öppnat.
1.2 Val av mötesordförande
Agnes Ambrosiani valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare
Anneli Henriksson valdes till mötessekreterare.
1.4 Val av justerare
Björn Södergren valdes till justerare.
1.5 Mötets behörighet
Mötet förklarades behörigt kallat.
1.6 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt ovan.
1.7 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är färdigskrivet men inte justerat. En ojusterad version ligger uppe på
hemsidan.
Mötet beslutade att justera det föregående protokollet efter det här mötet.
2.1 Ekonomisk rapport
(se bilaga 2.1)
Mårten gick igenom den ekonomiska rapporten från förbundskansliets ekonom Andreas Hallberg.
Distriktet har ca 75000 kr i kortfristiga fordringar. Mårten ska leta upp och kontakta de personer
som är skyldiga oss pengar.
Rapporten lades till handlingarna.
2.2 Arkivrapport
(se bilaga 2.2)
Daniel rapporterade om distirktets arkivhantering.
Fredrik tittar på ett dokumenthanteringssystem för digitala filer.
Daniel har justerat och tittat på dokumentmallar för bland annat styrelsemötesprotokoll.
Rapporten lades till handlingarna.
2.3 Ordförandens rapport
(se bilaga 2.3)
Rapporten lades till handlingarna.
2.4 Flyttgruppens rapport
(se bilaga 2.4)
Thor rapporterade från flyttgruppens senaste möte.
Rapporten lades till handlingarna.
2.5 Kansligruppens rapport
(se bilaga 2.5)
Rapporten lades till handlingarna.
2.6 IT-gruppens rapport
(se bilaga 2.6)
Rapporten lades till handlingarna.

2.7 Rapport: Zworq
Björn har varit duktig.
Efter mycket bråk med tryckdatorn och rison är ett nytt nummer av Zworq utgivet. Den är fint
korrläst, klistrad, postad och finns i pdf-format som kommer ut på hemsidan efter helgen.
2.8. Rapport: Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet är färdigskrivet och justerat. Det saknar underskrifter från mötesordföranden.
En utskriven version sitter på anslagstavlan på kansliet. Det finns ännu ingen pdf uppe på hemsidan.
Årsmötesprotokollet lades till handlingarna.
Mötet ajournerades för lunch och promenad.
3.1 Projektbidragsansökan: Granland (14.30)
Thor ringde upp Felix Antman Debels för att fråga om budgeten och minimiantalet deltagare för att
lajvet ska bli av. Den i projektbidragsansökan bifogade budgeten är räknad på 15 deltagare, trots att
lajvet räknar med 35.
Styrelsen beslutade att bevilja föreningen Granland 7000kr i projektbidrag för lajvet Fort
Uggleskog.
Föreningen Granland arbetar aktivt för att släppa in nybörjare i soldatlajvandet. Arrangörsmötena
och workshopen inför lajvet är att se som ett föredöme. Föreningen gör sig också sedda och hörda,
och kan dra positiv uppmärksamhet till lajvhobbyn med sina arrangemang, som ser ut att hålla en
hög nivå.
3.2 Projektbidragsansökan: Unionen
Fredrik anmälde jäv och lämnade rummet under punkten.
Styrelsen beslutade att bevilja föreningen Unionen 5000kr i projektbidrag.
Incognicon är ett billigt och lättillgängligt konvent som främjar spelhobbyn och bidrar till
mångfalden bland Stockholms konvent. Dessutom är ansökan ute i god tid före arrangemanget och
välformulerad, vilket uppskattas av styrelsen.
4.1 Byte av revisor
Peter har kontaktat Petter Blomberg, som lade motionen om revisorsbyte på årsmötet. Peter ska
kontakta Petter igen och be honom att tillsammans med Salle ta kontakt med Öhrlings
PriceWaterHouseCoopers för att inleda en diskussion med dem om ett revisorsbyte.
Mötet ajournerades för paus i en halvtimma.
4.2 Policies inom Sverok Stockholm (17.24)
Styrelsen beslutade att anta mallen för projektbidragsavtal (se bilaga 4.2.1)
Frågan bordlades till nästa möte.
4.3 Extra årsmöte
Kallelsen har gått ut i tid till alla våra medlemsföreningar. Peter har kontaktat Dennis Rundqvist att

sitta som mötesordförande.
Agnes och Thor ansvarar för att inhandla fika till mötet.
Björn och Fredrik ansvarar för att skaffa fram röstkort och trycka handlingar.
Fredrik kollar med Tobias Landén om datasystemet från det ordinarie årsmötet.
Peter står för incheckningen.
Anneli sitter som sekreterare på mötet.
5.1 Övriga frågor
5.1.1 Profilkläder
Mårten väckte frågan om att skaffa fler profilkläder: pikétröjor och hoodtröjor.
De nuvarande t-shirtarna ska inventeras på onsdag. Fredrik ansvarar för det.
Anneli ska ta in och sätta ihop ett förslag på nya profilkläder till distriktet.
5.1.2 Linconbuss
Thor tar över huvudansvaret för LinCon-bussen, med hjälp av Björn.
5.1.3 Teach Yourself English by Playing D&D
Wille berättade om ett projekt som dragit igång i Visby, i form av en studiecirkel där deltagarna lär
sig engelska genom att spela Dungeons and Dragons. Vi tycker att projektet är lysande, och hoppas
att kunna hjälpa till på något sätt.
5.2 Verkställelselista
Peter ska:
Prata med John ang uppföljning av tryckerikursen 2009-04-13,
Kontakta Petter för kontakt med Öhrlings PriceWaterHouseCoopers
Mårten ska:
Skriva text på hemsidan vad som krävs vid ansökan
Sammanställa ekonomiberättelse till extra årsmötet och synka bokföring med Andreas på
förbundskansliet.
Agnes ska:
Handla fika till det extra årsmötet.
Anneli ska:
Sätta ihop ett förslag till nya profilkläder.
Björn ska:
Hjälpa Mårten med att sammanställa ekonomiska rapporter.
Kontakta Dennis Rundqvist om Unionens beviljade projektbidragsansökan.
Trycka handlingar och röstkort till det extra årsmötet.
Daniel ska:
Fredrik ska:
Kontakta Games Workshop om Ung 08.

Få tag på distriktets warhammerarméer.
Ge alla en kurs i hur man lägger upp pdf:er på hemsidan.
Trycka handlingar och röstkort till det extra årsmötet.
Thor ska:
Arrangera LinCon-buss.
Kontakta Felix Antman Debels om Granlands beviljade projektbidragsansökan.
Handla fika till det extra årsmötet.
Wille ska:
Scouta aktiviteter att göra på Gotland när styrelsen har en helg där.
Kolla med skolor och fritidsgårdar ifall de är intresserade av Meningsfull Fritid.
Kontakta Roland Koch om att få en artikel till Zworq om Teach Yourself English by Playing D&D.
5.3 Kommande möten
Möte 4 hålls söndagen den 31 maj, klockan 12.00 på kansliet.
Möte 5 hålls söndagen den 28 juni, klockan 12.00 på kansliet.
5.4 Mötets avslutande (18.14)
Agnes förklarade mötet avslutat.

_____________________________________
Agnes Ambrosiani
mötesordförande

__________________________________________
Anneli Henriksson
ort och datum
mötessekreterare

ort och datum

_____________________________________________
Björn Södergren
ort och datum
justerare
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2.1 Ekonomisk rapport för Sverok Stockholm
av Andreas Hallberg
Inledande kommentarer
Denna första rapport kommer bli väldigt kortfattande och någon post är troligtvis också felaktigt.
Då jag och kassören inte hunnit ha något riktigt möte kan någon post ha hamnat under fel
kostnadsställe till en början. Detta kommer ordnas upp när vi träffas på inslaget och kan titta på
bokföringen samtidigt. Efter en god email kommunikation är troligtvis de flesta kostnadsställena
korrekta.
Kommentar till Resultaträkningen per resultatenhet
Resultat per kostnadsställe ser bra ut. Ingen av budgetposterna verkar än så länge riskera att
överskridas. I nedan stående rapport per kostnadsställen ingår inte de bidragsskulder som uppgick
till ungefär 20000 som härrör från 2008 och som betalats i år detta då jag inte vet hur Sverok
Stockholms styrelse vill redovisa detta.
Kommentar till balansräkningen
Då revisionsbyrån fortfarande ej skickat slutgiltig bokföring så finns det en väldigt stor post, ”ännu
ej bokfört resultat”. Denna post borde endast innehålla förra årets vinst. Ifall inte revisionsbyrån gör
om något i sitt arbete.
Rapport per kostnadsställe
Utgifter
Kansli
Hyra
192
Flyttgrupp
3
Förvaltning
10
Inköp
20
IT grupp (fd data)
10
Tryckverkstad
Riso
Förbrukningsmatriel
Maskinunderhåll

110
130
20

Administration
Styrelsens arbete
Årsmöte och bokslut
Telefon
Valberedning
Ideell revision
Hemsida

20
40
6
5
1
2

Verksamhet
Projektfond
Lokalbidrag
Evenemangsresor

100
50
30

24-apr
50897

5011
flytt*
kans
it

5220 riso
tryck*

styr
åm
valb
revid*
Hems*

6930
6931
buss

2375,7

30061
3722
12736

9897
6980
382

Utskick
Styrelseprojekt
Fondering
Onsdagsmiddagar

15
40
100
20

Summa utgifter

914

proj*

1000

onsd

3891
121941,
7

2.2 Arkivrapport
av Daniel Berglund
Det har hänt en del med arkivet sedan senaste styrelsemötet. Det har varit en kväll där vi arbetat
med att få ordning på pärmarna. De är nästan helt klara nu och allt akut är åtgärdat. De som är kvar
att göra är att se över styrelsemötespärmarna och årsmötesprotokollen, och göra ny etiketter till
pärmryggarna. Etiketterna bör vara lätt att åtgärda eftersom de fina etiketterna finns på filservern
som Indesign filer. På längre sikt ska vi också skapa en pärm till varje arbetsgrupp med
styrdokument och dylikt, samt göra pärmar för originalpapper.
Kaoset på filservern är också lite mindre kaosigt nu men de är mycket kvar att göra, framförallt
behövs det beslutas om hur mappstrukturen ska se ut. Ett gäng bra och intressanta filer dök upp,
t.ex. mallar, policys och styrdokument.
Daniel har uppdaterat mallarna och de finns nu tillgängliga i styrelseforumet och ska läggas upp på
hemsidan. Än så länge finns de bara i .doc men de ska finnas i .odt senare. Fredrik har börjat titta
genom de gamla filerna från styrelselaptopen.

2.3 Ordförandens rapport
av Peter Sahlin
Åtta personer från distriktet spelade spel på bibliotek i kranskommunerna under påsklovet. Det fina
vädret gjorde tyvärr att det inte var alltför välbesökt.
Första halvan av landstingsbidragsansökan lämnades in hos SLL i tid, och kvittens finns i
protokollpärmen för 2009.
Peter och Daniel deltog och agerade ordförande respektive bisittare på föreningen Stockholmslajvs
årsmöte, där sammanlagt fyra personer från föreningen deltog.

2.4 Flyttgruppens rapport
av Thor Forsell
Medverkande: Peter Sahlin, Felicia Wassberg, Gabriella Rehbinder, Fredrik Nilson, Thor Forsell,
Daniel Berglund
Mäklarkontakt
Flyttgruppen beslutade att kontakta mäklare för att kunna börja hitta lokaler att titta på. Man
beslutade även att lämna med priolistan.
Intressanta objekt bör ligga mellan 150.000 och 200.000 kronor per år, men beroende på lokal kan
vi tänka oss att betala lite mer.
Listan

Skall:
Funktion
Kontor
Tryck
Lokal för små möten (7-9 pers)
Litet förråd
Infrastruktur
Toalett
Internet
Telefon
Pentry
Tillgång 24/7
Handikappadanpassad (i första hand för rörelsehindrade, därefter anpassning för andra handikapp)
Närhet till kollektivtrafik
Bör:
Funktion
Konferensrum (9-15 pers)
Soffrum/hörn
Avgränsad hall
Kök eller möjlighet till kök
Infrastruktur
Ordentlig skylt
Fönster
Bra ventilation
Närhet till mataffärer
Tunnelbana eller tvärbana
Egen ingång
Säkerhetsdörr
Önska:
Funktion
Övernattningsmöjlighet
Stort förråd
Små mötesrum (3-4 pers)
Infrastruktur
Matplats
Dusch
Tvättmöjligheter

Kan vi tänka oss att dela lokaler med andra förbund eller organisationer?
Ja, om vi ändå har viss infrastruktur själva.

Ex. på delad infrastruktur är Internet, telefoni, huvudingång
Hyresobjekt är ett måste, men vi är beredda att betala engångsavgift för att få ner månadskostnaden.
Områden:
Stockholms innerstad med närområden
Alvik västerut
Gärdet och Hjorthagen
Norrmalm
Kungsholmen
Södermalm
Södra närområdena begränsat av Örnsberg, Telefonplan, Högdalen, Tallkrogen, Skarpnäck

2.5 Kansligruppens rapport
av Agnes Ambrosiani
Kansligruppen har haft ett möte där kansliets skötsel diskuterades i större detalj. Gabriella
Rehbinder har utsetts till sammankallande för kansligruppen. Kansligruppen ska bestå av en
kärngrupp som organiserar det som behöver ordnas, samt en större grupp med "kansligruntar" som
kan kallas in för att utföra uppgifter. Vi har börjat diskutera kansliets skötsel och användning samt
börjat strukturera upp kansliets "infrastruktur" (anslagstavlor, information, lådor etc). Kanslipolicyn
från 2007 är under bearbetning av Gabriella Rehbinder och Felicia Wassberg, och kommer
förmodligen förändras ganska mycket. Vi har även pratat med tryckansvarige för att se till att
kansligruppen har koll på hela kansliet. De tryckansvariga är även medlemmar på kanslilistan, och
får därmed all information som går ut där. Tyvärr blev senaste mötet inställt, men förhoppningsvis
lyckas vi ha ett ganska snart.

2.6 IT-gruppens rapport
av Fredrik Nilson
Hemsidan/Forum
• Länk till distriktskalendern på google finns på forumet
• Feed för kalendern
• Formulär för event
• Formulär för bidragsansökan
Email
• Öppna mailinglistorna för att alla även icke prenumeranter, pga att
gmail strular.
Kansliet
• Hade möte 22/4 på onsdagsmiddag.
• Ny dator är inköpt, kommer till kansliet på tisdag troligen. Den ska
stå i styrelserummet
• Söndag 3 maj kommer it-gruppen ha arbetsdag på kansliet.

• Nya servern kommer att konfas i ett försök att ersätta den gammla.
• Gammla tryckdatorn ska slängas och ersättas av en av noname datorerna.
• Datorpolicy för Sverok Stockholms kansli gicks igenom.
• Telefonen gick sönder, ska testa med en analog bärbartelefon

3.1 Projektbidragsansökan: Granland
av Felix Antman Debels
Projekt fort Uggleskog
Ett koncept lajv i granlands världen
Sökande förening: Föreningen Granland F080007-5
Kontakt person:
Felix Antman Debels
Tideliusgatan 60 1tr
118 69 Stockholm
073-5989813
08-847059
felix.antman@gmail.com
Pengar vi söker: 10,000 kr
Konto Nr: Bankgiro 265-0091, Swedbank
Kort information:
När: 22-24 maj
Ort: Stockholm, Åkersberga
Hemsida: http://www.granland.se
Sammanfattning:
Fort uggleskog är ett konceptlajv i Granlandsvärlden. Arrangemanget som kommer sträcka sig över
ett och ett halvt dygn har två mål dels att uppleva och försöka förstå vardagen i ett militärt läger
under brinnande krig och att få in nya deltagare i soldatlajvande. Lajvet kommer att kretsa kring ett
arméläger för Hökköpings kår. Lägret är en uppsamlingsplats för soldater som sedan skall slussas
vidare ut i det på gående kriget. På lajvet kommer det att finnas två typer av deltagare dels
nyrekryter och sedan veteraner.
Tanken är att lajvet skall ligga på två plan det ena är ny rekryternas möte med militären. Detta
kommer att präglas av negativa känslor och en hel del pennalism. Helt enkelt ett möte med en värld
vars uppgift är att få dig att ställa dig i ledet och bli en i mängden. Rekryterna skall även möta
veteranerna, vilkas värld är präglad av kriget. Dessa har svårt att möta nyrekryterna då dessa vet att
de kommer att dö först, en rädsla för att binda sig. Rekryternas värld går att jämföra med filmen
Full Metal Jacket.
Veteranernas vardag är helt annorlunda. Deras vardag präglas av att överleva både fysiskt och
mentalt. Deras värld präglas av sökandet efter något vettigt att sysselsätta sig med för att trycka
undan tankarna på kriget. Deras vardag blir alltmer präglad av döden och detta påverkar dem på
djupet. Spelet för veteranerna kommer krets mycket kring möte med nyrekryterna och hur det ter

sig. Veteranernas vardag jämförs lättast med en bok som moment 22.
För att göra lajvet lättillgängligt framförallt för nybörjare kommer kost och logi ingå i
deltagaravgiften. Det deltagarna skall ordna är sovsaker, egna tallrikar och uniform. När det gäller
spelet kommer vi inte väja för negativa känslor och inte heller för att spela negativa situationer. Det
kommer alltså att förekomma en hel del pennalism och liknande på lajvet. Detta är vi hårda med att
berätta vi kommer också för att förbereda våra deltagare ha dramaövningar. Penalismen kommer
självklart vara inlajv och säkerhets ord kommer att användas.
Mål:
• Att gestalta ett militärt läger med den ångest och den skräck som finns där, men även
kamratskapet mellan soldater.
• Få in nya personer i soldatlajvande
• Låta folk uppleva något de aldrig förut gjort på lajv
• Skapa ett misärlajv som inte är misär när det kommer till boende och mat utan när det kommer till
spelet
• Låta folk spela ett brett känslospektrum och framförallt ge dem möjligheterna och verktygen för
att göra det
Metod:
• Dels kommer vi som vanligt ha många deltagarmöten där vi träffar och pratar med våra deltagare
• Vi kommer att anordna workshops där vi hjälper våra deltagare med att ordna utrustning, då
framförallt sy uniformer.
• Vi kommer att hålla dramaövningar för att våra deltagare ska få verktyg att spela ut ordentligt.
• Vi kommer att ordna kost och logi
Budget:
Utgifter
500 kr till inlajvförråd
2,500 kr transport
3,500 kr mat till arrangemanget
1,200 kr områdes hyra
1,500 kr material
500 kr dass
500 kr vatten
1,000 kr tält
1,000 kr workshop¬
2,000 kr övrigt
14,200 kr totalt
Intäkter
10,000 kr projektbidrag sverok
4,500 kr anmälnings avgifter
14,500 kr totalt

3.2 Projektbidragsansökan: Unionen
av Dennis Rundqvist
Inledning
Då vi vurmar starkt för Stockholms brädspelare, vilka törsta efter ett högkvalitativt arrangemang
som tillvaratar deras intresse, har vi beslutat att snarast arrangera en femte upplaga av Incognicon.
För att ro detta i hamn önskar vi stöd ifrån vårt favoritdistrikt med 5.000 kr.
Projektbeskrivning
Arrangemanget inleds klockan 16.00 den 18 september och slutar klockan 14.00 den 20:e samma
månad. Vi har för ändamålet hyrt Skarpnäcks Kulturhus (i Skarpnäck). I sedvanlig koventsanda
kommer man sedan checka in, betala och få information om vad som är på gång. Ett antal
turneringar kommer att hållas enligt schema, och i övrigt så kommer respektive spel att ropas ut
strax före det börjar. Under arrangemanget så kommer det att finnas mat, dryck och konfektyr till
försäljning dygnet runt till förmånliga priser. Vi budgeterar för 100 deltagare, men har en
förhoppning på mellan 150-200 personer.
Budget
Alla som deltar betalar 50 kr, deltagare likväl som funktionärer. I inträdet ingår medlemskap i
föreningen Unionen för de som vill.
Budgeten ser ut som följer:
Intäkter
Deltagaravgifter:
Bidrag:
Summa intäkter:

5.000
5.000
10.000

Kostnader
Lokalhyra:
Priser:
Transport:
Admin/reception:
Summa kostnader:

10.000
1.000
500
1.000
12.500

Som synes så kommer arrangemanget med nuvarande budget att gå med ett litet underskott. Om
detta skulle ske så får pengarna tas ur föreningens kassa.
Tidsplan
För denna typ av arrangemang så är det fortfarande gott om tid kvar. Just nu fokuserar vi på att få ut
reklam samt att hitta medhjälpare till turneringarna. Vad det gäller det rent arrangemangspraktiska
så är läget under full kontroll; lokalkontrakt är undertecknat, funktionärer finns till de viktigaste
uppdragen och vi har en stor samling spel som ska förnöja helgen åt oss.
Arrangörer
Vi som sliter oss blå är:
Tobias Jensen, David Karlsson, Fredrik Nilson och Dennis Rundqvist med behjälplig hand från
Stefan Ullgren. De fyra förstnämnda företroendevalda i Unionen och den sistnämnde från Troll,
samtliga med erfarenhet från tidigare Incognicon och/eller Stockholms Spelkonvent.

Med hopp om ett positivt svar
____________________
Dennis Rundqvist
Kassör Unionen

4.2.1. Projektbidragsavtal för Sverok Stockholm

Projektbidragsavtal
Avtal mellan Sverok Stockholm och Sverokföreningen __________________________________

Föreningen __________________ har beviljas projektbidrag på xxxx kr till projektet
___________________________ enligt beslut på styrelsemöte X 00-00-00 med motiveringen
*
*
*

Föreningen ____________ åtar sig att efter slutfört projekt rapportera till Sverok Stockholm
genom en slutrapport med en kort ekonomisk redogörelse samt någon typ av artikel, som
Sverok Stockholm kommer att trycka i sin distriktstidning Zworq. Föreningen _______________
kommer vara återbetalningskyldig om dessa krav inte uppfylles inom 2 månader efter
projektets slut.
Sverok Stockholm åtar sig förutom att betala ut bidrag på xxxx kr tillhandahålla hjälp med
eventuellt tryck av material samt erbjuda annonsplats i Sverok Stockholms distriktstidning
Zworq

_________________________________

_________________________________

Sverok Stockholm

Föreningen _____________________

