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Närvarande: Peter Salle Sahlin, Mårten Lagersted, Daniel Berglund, Fredrik Nilson, Björn 
Södergren, Annel Henriksson (9.10), Wilhelm Andersson (9.10), Lina Bengtsson (9.10), Felicia 
Östlin (9.10)

1 Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande
Peter Sahlin förklarade mötet öppnat.

1.2 Val av mötesordförande
Peter valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare
Fredrik Nilson valdes till mötessekreterare

1.4 Val av justerare
Daniel Berglund

1.5 Mötets behörighet
Mötet förklarades behörigt kallat.

1.6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt ovan.

1.7 Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll 9 och 11 är inte klart.

2 Rapporter

2.1 Ordförandes rapport
Inget specielt att rapportera

2.2 Kassörens rapport
Se bilaga 1

2.3 Flyttgruppen
Flyttgruppen har hållit ett öppet möte där bplanlsöning diskuuterades. Den har även haft ett 
eget möte där planslöningen spikades. Kontraktet är ännu inte på skrivet då mäklaren fått 
förhginder. Daniel Berglund kommer att hålla löpande kontakt.
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3 Beslut 

3.1 Per Capsulam-beslut om att skriva kontrakt på lokalen i Kristineberg 2010-01-31
Beslutet är taget på Sverok Stockholms forum 2010-01-31 med 8 röster för och 1 netrual. 
Beslutet är ratificierat.

3.2 Flyttgruppensmandat
Se bilaga 2 för BU. 
Tilläggs yrkande från Agnes
att: alla beslut ska vara väldokumenterade och en lista på gruppens medlemmar ska finnas 
tillgänglig.
Tilläggs yrkande från Peter
att: Daneil utses till gruppledare för flyttgruppen och attesträtt för gruppen.
Ändrings yrkande från Mårten:
att: flyt och renovering tilldelas en budget på 300kkr

BUn med tillägg och ändringar antogs

3.3 Projektbidragsansökan Frizon
Se bilaga 3 och 4
Styrelsen finner det inte lämpligt att ge bidrag till ett arrangemang som inte kommer att vara 
inom distriktets geografiska område. 
Styrelsen beviljar 3000kr till arrangörsbilen, samt att vi rekomenderar distriktest resebidrag 
samt förbundets stora träff bidrag. Styreslen rekomenderar att projektet söker från Sverok 
Svealand och vi kan förmedla kontakt vid behov. 
Avtalsansvarig är Mårten.

3.4 Projektbidragsansökan Clek
Se bilaga 5

Styrelsen belustar att avslå ansökan med motiveringen att föreningen inte har budgeterat för 
Sveorks stora träffbidrag. Föreningen rekomenderas att skicka en ny ansökan med en 
uppdateradbuget där stora träffbidrag är medräknat.

Ansvarig är Mårten.

3.5 Riso
Björn och Daniel hade möte med Master Office den 27 januari om flytt och uppgradering och 
finnasiering av uppgradering. Det finns tre varianter av finansiering, antingen betala av hela 
direkt, bara köra på månadskostnad eller betala en del direk för att för en lägre 
månadskostnad. Nytt möte är inbokat den 25 Februari.
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BU Rison:
Nuvarande avtalet med Master Office går ut i april nästa år. Eftersom vi endå ska flytta så är det 
ett bra läge att byta ut den. Det blir en ny maskin som är en nyare modell och lite dyrare. Vi ska 
ha möte med Master Office veckan efter styrelsemötet.

Daniel yrkar:
Att: vi införskaffar en ny Riso i med flytten.
Att: vi lägger 100 000 som delbetalning för den.

Daniel drar till baka sina yrkanden.

3.6 Verksamhetsplan 2010
Styrelsen kommer under helgen 27-28 februari att faställa förslaget till handlingar.

3.7 Budget 2010
Styrelsen kommer under helgen 27-28 februari att faställa förslaget till handlingar.

3.8 Incognicon Sex
Se bilaga 6

Fredrik anmäler jäv

Styrelsen beslutar att bevilja ansökan på 3000kr med motiveringer att Stockholm behöver flera 
spelkonvent.

3.9 Styrelsens motion
Vi belsutar att inte lämna in någna egna motioner. 

3.10 Projektbidragsansökan A week in Stockholm Knutpunkt
Se bilaga 7

Styrelsen beslutade att bevilja 4500 kr med motiveringen ”Nyskapande lajv med potential både 
för rekrytering och positiv mediauppmärksamhet. Dessutom är det positivt med internationellt 
samarbete inom spelhobbyn.”

3.11 Projektbidragsansökan Airsoft för tjejer Airsoft STHLM
Se bilaga 8

Fredrik anmäler jäv

Styrelsen beslutade att bevilja 20000 kr med motiveringen ”Ett välbehövligt projekt för 
jämställdhet i en extremt mansdominerad gren av spelhobbyn. Styrelsen ser väldigt positivt på 
den genomarbetade ansökan och närvaro för presentation”
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3.12 Stängning av kansliet
Pga av kraftiga vattenskador i fastigheten tvingas vi att stänga kansliet tillfälligt tills detta är 
åtgärdat. Tryckeri och arbetsrummet kan användas efter överenskommelse med styrelsen och 
under kortare tid. Hämtande av föreningsmaterial och privata saker hämtas fortfarande senast 
28 februari efter överenskommelse med styrelsen.

Verkställs omedelbart från 2010-02-21.

Fredrik ansvarar.

4 Diskussion

4.1 Diskussion 2010
I och med att kansliet är stängt måste vi hitta en ny lokal till After-årsmötes vilket görs av Peter 
Sahlin.

Arbetsmötet för att skriva/trycka handlingar 27-28 vi börjar 12 på lördag och håller på till 18 
och börjar igen kl 12 på söndag och håller på tills vi är klara.

5 Övriga frågor

6 Avslutande formalia

6.1 Verkställelselistan 
Peter ska: 

Verksamhetsberättelsen (påbörjat dokument ligger på http://dokument.sverokstockholm.se , 
och jag ber alla att gå in och se om de kan bidra). 

Fixa lokal till After-årsmöte 

Mårten ska: 

Bråka med bokföring 

Ekonomi till årsmötet 

Projektavtal Frizon 

Projektavtal Clek 

Gräva i arkivet efter privata skulder 

Agnes ska: 
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Prata med Kristoffer om våffeljärn 

Anneli ska: 

Prata med Alexander Kjäll om handlingsplan för sexuella trakasserier. 

Sätta ihop ett förslag på profilkläder 

Projektavtal AirsoftSTLM 

Projektavtal A week in Stockholm 

Avtal Tu-Lajvs bidragsansökan 

Björn ska: 

Handlingar (Påbörjas nästa vecka efter avklarad tenta) 

Daniel ska: 

Kräva tillbaka elbjörnarna (jobbar på det men får dåligt med respons) 

Leta fram Riso avtal och Gestetner avtal och hör om hyra av ny maskin (ska ha möte med dem 
igen) 

Överlämningsmiddag (vet vilken restaurang och de tar faktura så de återstår att boka bord när 
årsmötet närmar sig, blir samma som efter visionsmötet) 

Fredrik ska: 

Kontakta John om inköp av stockholmsgrönt papper. 

Kolla igenom bidragsmallar 

Stängning av kansliet 

Thor ska: 

Kontakta Saga snubben 

Wille ska:

6.2 Kommande möten 
14/3 – 2010 styrelsemöte 
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20/3 -2010 årsmöte

6.3 Mötets avslutande (16.46)

                                                                ___________________________________  
Peter Sahlin, mötesordförande Fredrik Nilson, mötessekreterare

 

 

                                                                
Daniel Berglund, justerare
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Bilagor
Bilaga 1
Ekonomisk rapport till styrelsemöte 12, 2010-02-21
Av Mårten Lagerstedt, Kassör Sverok Stockholm

Vi har fått fram ett resultat för 2009 som är plus 112 tkr. Vilket är ca 80 tkr bättre än den vi 
lagt budget. Exakt var det beror på är inte fast ställt än. Till årsmötet så kommer en mer 
genomgående ekonomisk rapport att presenteras.

I onsdags (2010-02-17) hade vi möte med våra revisorer i samband med revisionen. De hade 
lite synpunkter men i stora hela kändes det bra. Det låter även som vår nya revisor kommer 
närvara på årsmötet den 20 mars.

I skrivandets stund så planerar vi att gå -492 tkr för 2010 (om inte årsmötet säger något 
annat). Även fast vi idag har goda marginaler och stadig kassa så ser jag som kassör problem i 
att lägga en så stor minus budget speciellt med tanke på den genomgående spartrenden som 
samhället idag har. 

Vårat plusgiro saldo datum 2010-02-16 är 1. 198 602 kr

Bilaga 2
BU: Flyttgruppens mandat

Då flytten kommer att kräva många snabba beslut och relativt stora kostnader så är det inte funktionellt 
att styrelsen ska ta alla beslut kring upprustning av lokalen och alla detaljer kring flytten. Därför föreslår 
jag att en budget sätts för flytt och renovering, och att flyttgruppen får mandat att ta beslut inom den 
budgeten. Dock ska beslut som resulterar i en kostnad över ett visst värde tas av styrelsen.

Jag yrkar:
Att flytt och renovering tilldelas en budget på 300.000kr
Att flyttgruppen får mandat att ta beslut inom den budgeten. Dock ska beslut kring kostnader som 
överstiger 50.000kr tas av styrelsen.

_________________
Peter "Salle" Sahlin
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Bilaga 3
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Frizon: Ett äventyrslajv om personliga val
En mer detaljerad planering har skett efter jul och vissa brister i planeringen uppdagades. Därför görs 
här en tilläggsansökan. Denna är utöver de ansökningar som tidigare skickats in till Sverok Riks på 
8900kr för GPSprojektet och till Sverok Stockholm på 4600kr för rekvisita.

Denna tilläggsansökan är kortfattad och räknar med att läsaren har kännedom om innehållet i den störra 
ansökan som skickades in till Sverok Stockholm innan jul.

Tillkommna kostnader
De kostnader som tillkommit och som bengar söks för är följande:

Arrangörsbil:  I   den   första   budgeten   var   bilkostnaden   satt   till   2000kr.   När   arrangemangets 
transportbehov setts över och offerter på lämpliga hyrbilar tagits in har det blivit dyrare än väntat. För 
att transportera utrustningen krävs en normalstor bil och inte bara den minsta hyrbara. Därför ansöks 
om ytterligare 1000kr för att täcka delar av kostnaderna för att kunna transportera rekvisitan till och 
från arrangemanget, samt att kunna ha som nödbil i händelse av olycka.

Elgenerator: Detta arrangemang drivs till stor del av elektronik, och det har visat sig nödvändigt att ha 
tillgång till 220V elström för spelledningen. Utan 220V kan inte batterier i utrustning laddas på plats 
vilket kommer vara en mycket stor skörhet i arrangemanget som helhet. Därför ansöks om 2000kr för 
att täcka kostnaden för hyra av en elgenerator och bensin till den. 

Bidrag som söks
Härmed   ansöker   föreningen   Segael   om   ytterligare   3000kr   för   att   kunna   erbjuda   ett   stabilare 
arrangemang. Ansökan rymms innom delprojektet Regiinstruktioner.

Tillägg, delprojekt Regiinstruktioner
Metoden  med   regiinstruktioner   var   främst   tänkt   som en  metod   att   användas  på   forum  och   andra 
virtuella mötesplatser. I samband med arrangemanget kommer den dock provas ut både i sådan form 
och i workshopform där deltagarna träffas fysiskt några gånger inför arrangemanget. 

Ett nytt redovisningsmål ställs då upp där metodens effektivitet jämförs för de båda mötesformerna. 
Detta mål upfylls i den slutredovisningsartikel som skrivs innan årets slut.
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Sverokföreningen Unionen
Stockholm 100206

Ansökan om bidrag för projekt ”Incognicon sex”

Sverokföreningen Unionen
Övre Dåntorpsv. 20
136 50 Haninge

Föreningsid: 960139-4
Org.nr: 802406-1163
Bankgironr: 5932-6736 

Kontaktperson bidragsansökan:
Dennis Rundqvist
0736-533 844
dennis.rundqvist@unionen.org

Innehåll
* Inledning
* Projektbeskrivning
* Budget
* Tidsplan
* Arrangörer



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 sjätte 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 12 mars och slutar klockan 16.00 den 14: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. Vi fokuserar på brädspel och några 
mindre figurspel. 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:   5.000
Bidrag:                                          5.000  
Summa intäkter: 10.000

Kostnader
Lokalhyra:   7.000
Priser:   1.000
Spelinköp:   3.000
Transport:      500
Summa kostnader: 11.500

   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. Förhoppningen är också att förbundet kan 
bidra med ett mindre arrangemangsbidrag, även om det i skrivande stund är lite oklart

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:
Magnus Hernegran, Tobias Jensen, David Karlsson, Mikael Löfstrand, Fredrik Nilson och Dennis 
Rundqvist med behjälplig hand från Stefan Ullgren och Troll. De flesta av oss med erfarenhet från 
tidigare Incognicon och/eller Stockholms Spelkonvent/Stockcon. 

Med hopp om ett positivt svar

____________________
Dennis Rundqvist
Kassör Unionen
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Mårten Lagerstedt <morn82@gmail.com>

Ansökan lajvarrangemang under A Week in Stockholm
1 meddelande

Felicia Östlin <felicia.ostlin@gmail.com> 16 februari 2010 22.23
Till: bidrag@sthlm.sverok.se

Hej!

Det här är en bidragsansökan för ett lajv som kommer att arrangeras
under A Week in Stockholm. A Week in Stockholm är veckan innan
Knutpunkt, då lajvare i allmänhet och tillresta knutpunktsbesökare i
synnerhet arrangerar en lajvvecka tillsammans.I år har turen kommit
till Stockholm. Under denna vecka kommer bla en bokrelease att ordnas,
stadsvandringar, friformslajv och diverse sociala aktiviteter att
arrangeras. Utöver dessa aktiviteter vill vi också arrangera ett
politiskt lajv - A LARP to remember, vilket är ett utforskande av ditt
värde som människa i en totalitär stat. Lajvet sattes upp några veckor
innan Klimatmötet i Danmark och visade sig av en slump vara skrämmande
likt verkligheten , då bla samma burar användes..

För att kunna sätta upp lajvet behövs en lokal med flera rum och
avlopp, samt hyra av kravallstängsel/burar. Bifogar en mycket simpel
budget över vad lajvet beräknas kosta. Föreningen som står bakom
arrangemanget är A Week in Stockholm/Knutpunkt. Lajvet vänder sig till
dels deltagare under A Week, men kommer att marknadsföras för att dra
till sig nya typer av lajvare. Det är dessutom en utomordentlig
möjlighet att göra reklam för lajv för en ickelajvade publik, då det
är tacksamt att dra paralleller till Köpenhamnsmötet samt det
politiska budskapet.

Hör gärna av er för mer info!

Felicia.
--------------------------------------
Felicia Östlin
0733 709 523
felicia.ostlin@gmail.com

budget_lajv.xls
14K

Gmail - Ansökan lajvarrangemang under A Week in Stockholm http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ba27996326&view=pt&search=...

1 av 1 2010-02-16 22:32
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Mårten Lagerstedt <morn82@gmail.com>

Bidragsansökan Airsoft STHLM

Felicia Östlin <felicia.ostlin@gmail.com> 16 februari 2010 22.10
Till: bidrag@sthlm.sverok.se

Hej!

Bifogar 4 dokument i denna ansökan, från ansökan till Sverok centralt
under förra året. Några av datumen i projekttidplanen är framflyttade,
arrangemangen har datumen 27/3, 17/4 och 29/5. Budget i denna ansökan
är den som heter budget_airsoft_uppdaterad.pdf.

Info finns också på airsoftsthlm.se!

För frågor eller funderingar, ring eller maila.

Felicia.
-------------------------------------
Felicia Östlin
0733 709 523
felicia.ostlin@gmail.com.
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Airsoftarrangemang våren 2010 riktade till tjejer 
 
Syfte: Locka tjejer in i airsofthobbyn genom att arrangera nybörjararrangemang, airsoftlajv 
och tillhandahålla utrustning. Lära ut arrangemangskunskap genom att bygga en projektgrupp 
innehållande nybörjararrangörer och personer med mer erfarenhet.  
 
Mål: Öka andelen tjejer som airsoftar. Öka andelen presumtiva lajv-/airsoftarrangörer. 

Bakgrund 

Andelen tjejer som har airsoft som hobby är i Sverige försvinnande liten. Orsaken till detta 
går det att spekulera i; om det är en utrustningkrävande hobby som kostar mycket pengar som 
är relativt svår att få tag på, om den kräver viss kunskap om vapen och dess mekanik, om det 
är en stor fördel att ha gjort lumpen eller om det är svårt för tjejer att ta sig in i airsoftvärlden 
för att de är inte är killar.  
 
De här arrangemangen tillhandahåller utrustning, utbildning, färdiga spel och riktar sig till 
tjejer. 

Allmänt 

Arrangemangen är anpassade för nybörjare som aldrig tidigare provat på airsoft och också 
spelare som provat på några gånger. Arrangemangen kommer att tillhandahålla en spelplats, 
utrustning för deltagarna, utbildare, genomtänkta speluppdrag, vid behov transport till och 
från spelplatsen samt måltider. 
 
Arrangemangen är i ordning ett rent airsoftspel för nybörjare, ett enklare airsoftlajv och ett 
större airsoftlajv med visst tekniskt innehåll. Det två första vänder sig till tjejer och det sista är 
ett arrangemang som är öppet för alla. Deltagare från de två första arrangemangen har förtur 
till platserna på det sista arrangemanget. 
 
Arrangör är föreningen Airsoft STHLM som kommer att startas i samband med denna 
ansökan. 

Arrangemang ett 

Deltagare: 20-30 pers 
Plats: Haninge, mark som används av en milsimgrupp med ägarens tillstånd. 
Tid: Helgdag i februari/mars 
Vad: En introduktion till airsoft. Genomgång av olika typer av vapen och spelstilar. Tre-fyra 
olika speluppdrag är förberedda, tex. skogsspel, milsim, gruppspel, pröva olika spelstilar. 
Syfte: Ge mersmak av airsoft. Få kännedom om de olika varianterna som finns. Ha roligt! 
 

Arrangemang två 

Deltagare: 20-30 pers 
Plats: Rosersberg, brandkårens utbildningsområde 
Tid: Helgdag i februri/mars 
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Hur: En introduktion till airsoftlajv. Enklare roller, konfliktbeskrivning, 
utrustningsbeskrivning och eventuella begräsningar. Staden har intagits av rebeller, en militär 
styrka ska befria den. I staden finns även civila. 
Syfte: En introduktion till airsoftlajv. Avsluta med diskussion om hur kombinationen 
fungerade och en utvärdering. 
 

Arrangemang tre 

Deltagare: 20-30 pers 
Plats: Hedemora, hus som används med ägarens tillstånd 
När: Helgdag i maj 
Hur: Ett lajv med airsoftinslag i CQB-miljö. Teknik som speldynamiska inslag. Troligen 
framtidssetting. En samling personer har tagit sig till ett hus känt för att gömma rånbyten eller 
personer som gått under jorden, på jakt efter en stor summa pengar. Väl på plats upptäcks ett 
annat gäng som verkar vara där i samma uppdrag. I huset hittas spår av vad verkar ha varit en 
tidigare forskningsstation. 
Syfte: Introducera lajv med airsoftelement. Avsluta med diskussion och utvärdering. 

Organisation 

Projektgruppen består av 3-6 personer. Dessa ansvarar för Arrangemang, Marknadsföring,  
Utrustning, Ekonomi, Dokumentering samt Administration. 
Delgrupperna består av 3-10 personer. Dessa ansvarar för Transport, Roddning, Teknik, 
Underhåll, Städning, Lajvstory, SLP. 
 
I största möjligaste mån fylls grupperna med tjejer. Föreningen Airsoft STHLM står som 
huvudarrangör av samtliga tre arrangemang. 
 

Marknadsföring 

Mycket av marknadsföringen kommer att ske via word-by-mouth. En stor del av 
rekryteringen till projektgruppen och delgrupperna kommer att ske via direktrekrytering. 
Information om projektet kommer att förmedlas via blogg, föreningens hemsida samt via 
sociala medier. Det kommer att göras reklam under Prolog och Knutpunkt samt i kalendrar. 
 

Budget 

 
I budgeten förutsätts det att Cecilia Dolks projekt om att köpa in tio väskor med 
vapen+utrustning hinner bli klart för att användas till detta projekt. Kommer det inte att hinna 
genomföras innan det första arrangemanget tillkommer en ytterligare bidragsansökan av 
pengar i början av nästa verksamhetsår. 
 
Bidrag söks i två delar. Dels en kostnadstäckning av utrustning som köps in till föreningen 
Airsoft STHLM, med syfte att användas under de tre arrangemangen, dels som en 
bidragstäckning av arrangemangen. 
 
Utrustning betraktas som en omsättningstillgång som efter det tredje arrangemanget kommer 
att ha ett lågt andrahandsvärde eller ett nära noll. All fungerade utrustning kommer att ingå i 
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föreningen Airsoft STHLM:s ägo tillgänglig för utlåning för föreningsmedlemmar mot en låg 
kostnad. 
 
Full finansiering av utrustningsinköp gör det möjligt att genomföra arrangemangen.  
 
 Budgetpost Summa Beskrivning 
1 INTÄKTER     

1.1 Deltagaravgifter 18000 
deltagaravgifter, 30 pers *3 gånger * 
200 kr 

1.2 Sverok bidrag arrangemang 9650   
1.3 Sverok bidrag utrustning 63000   
1.3 Spons, andra bidrag 10000   
1.4 SUMMA INTÄKTER 100650   
    
2 UTGIFTER   
    
  Inköp utrustning     
2.1 Vapen 40000 20 st*2000 kr 
2.2 Västar 10000 20 st* 500 kr 
2.3 Skyddsutrustning 9000 Glasögon, handskar, ansiktsskydd 

2.4 Övrigt vapen 4000 Leverans, reparation, moddning 
2.5 Summa 63000   
    
3 Arrangemang 1     
3.1 Lokal 6000 Kostnad hyra mark 

3.2 Transport 1000 
Bensinkostnad, hyra minibuss för frakt 
av arrangörer och utrustning 

3.3 Mat, fika 2000 
Lunch och fika för 30 deltagare och 10 
arrangörer, 40*50 

3.4 Övriga kostnader 800   
3.5 Summa  9800   
    
4 Arrangemang 2     
4.1 Lokal 7500 Kostnad hyra av mark 

4.2 Transport 1000 
Bensinkostnad, hyra minibuss för frakt 
av arrangörer, SLP och utrustning 

4.3 Mat, fika 2000 
Lunch och fika för 30 deltagare och 10 
arrangörer, 40*50 

4.4 Övriga kostnader 850   
4.5 Summa 11350   
    
5 Arrangemang 3     
5.1 Lokal 5000 Kostnad hyra av mark 

5.2 Transport 2000 
Bensinkostnad, hyra minibuss för frakt 
av arrangörer, SLP och utrustning 

5.3 Mat, fika 2000 
Lunch och fika för 30 deltagare och 10 
arrangörer, 40*50 

5.4 Wifi, hemmabygge 6000 

4 st wifistationer kommer att byggas, 
används för övervakningskameror, 
kommunikation under spel, 4*1500 

5.5 Övriga kostnader 1500   
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5.6 Summa 16500   
    
5.7 SUMMA UTGIFTER 100650  
 



Budgetpost Summa Beskrivning

1 INTÄKTER

1.1 Deltagaravgifter 18000 deltagaravgifter, 30 pers *3 gånger * 200 kr
1.2 Sverok centralt bidrag 50325
1.3 Sverok Stockholm 40000
1.3 Spons, andra bidrag 23825
1.4 SUMMA INTÄKTER 132150

2 UTGIFTER

Inköp utrustning
2.1 Vapen 60000 30 st*2000 kr
2.2 Västar 15000 30 st* 500 kr
2.3 Skyddsutrustning 9000 Glasögon, handskar, ansiktsskydd

2.4 Övrigt vapen 4000 Leverans, reparation, moddning
2.5 Summa 88000

3 Arrangemang 1
3.1 Lokal 6000 Kostnad hyra mark

3.2 Transport 1000
Bensinkostnad, hyra minibuss för frakt av 
arrangörer och utrustning

3.3 Mat, fika 2000
Lunch och fika för 30 deltagare och 10 
arrangörer, 40*50

3.4 Övriga kostnader 800
3.5 Summa 9800

4 Arrangemang 2
4.1 Lokal 7500 Kostnad hyra av mark

4.2 Transport 1000
Bensinkostnad, hyra minibuss för frakt av 
arrangörer, SLP och utrustning

4.3 Mat, fika 2000
Lunch och fika för 30 deltagare och 10 
arrangörer, 40*50

4.4 Övriga kostnader 850
4.5 Summa 11350

5 Arrangemang 3
5.1 Lokal 5000 Kostnad hyra av mark

5.2 Transport 2000
Bensinkostnad, hyra minibuss för frakt av 
arrangörer, SLP och utrustning

5.3 Mat, fika 2000
Lunch och fika för 30 deltagare och 10 
arrangörer, 40*50

5.4 Wifi, hemmabygge 6000

4 st wifistationer kommer att byggas, 
används för övervakningskameror, 
kommunikation under spel, 4*1500

5.5 Övriga kostnader 8000
hyra fordon, materiell bygga upp 
forskarstation, smink, kläder, dekor, etc. 

5.6 Summa 23000

5.7 SUMMA UTGIFTER 132150

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
Statusuppdatering på Airsoft STHLM 
 

• Bidragsansökan till Sverok resulterade i beviljade anslag på 50325 kr 
• Föreningen har en hemsida på airsoftsthlm.se med ett medlemsforum. 
• Tomt till de två första arrangemangen är bokad 
• Lokal för lajvet är bokad 
• Inköp av vapen pågår 
• Marknadsföring av föreningen pågår bla genom en workshop under Prolog 
• Projektorganisation finnes 
• Medlemmar börjar trilla in 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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