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STOCKHOLMVirtuellt styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm den 
17/6-2013 
 

Närvarande: 
Lloyd Baltz 
John Lundhgren 
Erland Nylund 
Leo Borg 
 
Ej Närvarande 
Olof Bjälkvall 
Johan Nylin 
Agnes Ambrosiani 
Filip Sundblad 
Mats Heden 
 

§1 Inledande formalia 
§1.1 Mötets öppnande 
John Lundhgren förklarade mötet öppnat klockan 19:00 och hälsade alla välkomna 
§1.2 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade 
att Ingen röstlängd fastställdes då det inte är ett beslutsmöte 
§1.3 Val av mötesordförande 
Mötet beslutade 
att välja Erland Nylund till mötesordförande 
§1.4  Val av mötessekreterare 
Mötet beslutade 
att välja Lloyd Baltz till mötessekreterare. 
§1.5  Val av justerare 
Mötet beslutade 
att välja Leo Borg till protokolljusterare. 
§1.6 Föregående protokoll 
Mötet beslutade 
att Gå igenom ledningssystemet istället för föregående protokoll då den funktionen förskjutits till 

ledningssystemet 
§1.7  Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade 
att Inte fastställa någon dagordning då mötet inte är ett beslutsmöte 

§2 Diskussionspunkter 
§2.1  Landstingsbidrag 

Erland  Nylund upptäckte att landstingsbidragsredovisning för bidrag sökta 2011 och beviljade 2012 skulle ha 
lämnats in i början på juni 2013 och där därmed i mötets stund ca en vecka sen. Styrelsen av icke medveten om detta 
men kommer att åtgärda det hela omgående. Landstinget har sagt att det inte är någon större fara om man är någon 
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STOCKHOLM
vecka sen med redovisningen 
§2.2  The Gamerz 
I enlighet med tidigare beslut har vi publicerat information om The Gamerz LAN på hemsidan och 
Facebook, spridits via privata nätverk och Studiefrämjandets nätverk samt med nyhetsbrevet när det 
kommer. 
§2.3 Haninge Fantasy Games 
Dålig kommunikation med arrangörerna, Lloyd Baltz kontaktar dem omgående.  
§2.4 Spelmarknaden  
På grund av tidsbrist har inte Lloyd Baltz hunnit kontakta Simon på spelmarknaden angående tidigare beslut på deras 
förslag. Detta skall ha skett senast innan nästa ordinarie styrelsemöte den 24:e juni.  
§2.5  Nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet är nästan klart innehållsmässigt, vi inväntar tillgång till Paloma från Sverok Riks för att kunna göra 
utskicken. 
§2.6 Datasektionen 
Datasektionen vid KTH vill trycka en större mängd material hos oss, efter att styrelsen konstaterat att det juridiska 
och skattemässiga läget tillåter detta återstår för John Lundgren att ta fram prisuppgifter. 
§2.7 Onsdagsmiddagar 

Dokumenten som skapades för att ta in anmälningar till frivilliga för onsdagsmiddagarna har inte kommit igång, eller 
använts, vi måste gå ut mer med dem. 
§2.8 Kansliet och mötesbokning 
Vi ska lägga in bokningar för styrelsemötena framöver 
§2.9 Stockholms ungdom 
Lloyd initierar kontakt och diskuterar samarbete samt vad som är på gång med dem.   
§2.10 Studiefrämjandet, årsmöte i Stockholms stad och Stockholms län 

Lloyd Baltz pratar med förbundsordföranden om vem som ska representera Sverok Stockholm på Studiefrämjandet i 
Stockholms län och så får vi välja vilka som ska representera distriktet på Stockholmsavdelningens årsmöte.   
§2.11 Fortnox 
Styrelsen upptäckte försent att distriktet fortfarande har en prenumeration på bokföringsprogrammet Fortnox och 
att uppsägningstiden för i år hade gått ut. Dock så var Fortnox snälla och lät oss säga upp avtalet trots det.   

§3 Mötets avslutande 
Erland Nylund förklarade mötet avslutat c:a klockan 21:00 och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
_________________________________ datum:  ________________________________datum: 
Erland Nylund, Mötesordförande    Lloyd Baltz, Mötessekreterare 
 
 
 
_________________________________datum:   
Leo Borg, Protokolljusterare   
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