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Virtuellt styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 8/7-2013

STOCKHOLM

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

§1

Inledande formalia

§1.1
Mötets öppnande
Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 20:12 och hälsade alla välkomna
§1.2
Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade
att
notera att 5 av 9 ur styrelsen närvarar och är därmed beslutsmässigt.
§1.3
Val av mötesordförande
Mötet beslutade
att
välja Agnes Ambrosiani till mötesordförande.
§1.4
Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
att
välja John Lundhgren till mötessekreterare.
§1.5
Val av justerare
Mötet beslutade
att
välja Lloyd Baltz till protokolljusterare.
§1.6
Föregående protokoll
Mötet beslutade notera till protokollet
att föregående protokoll färdigställts i ovanligt god tid.
§1.7
Genomgång av ledningssystemet
Lloyd tar oss igenom ledningssystemet. Det noteras till protokollet
att vi har kontakt med 3 föreningar per månad kan tolkas.
att vi har lite skakig koll på hur mycket tryckverkstaden används men vi vet att den används.
att Lloyd Baltz skall ta upp kontakten med Stockholms Ungdom.
att Leo Borg ger sig på utlåningsrutinerna.
att Lloyd fundera på kansliets funktion.
att vi inte var på Haninge Fantasy Games men Dragons Lair var där.
att vi inte har helt klart för oss vad vi skall göra eller hur på We are STHLM. Leo Borg och Erland
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Nylund skall se vad de kan rodda fram.
att John Lundhgren har mycket att göra och har inte kunnat fokusera.
att Studiefrämjandet har haft årsmöte, vi var där och det var intressant
att Leo Borg och Lloyd Baltz skall följa upp Linus Wahlgrens praktik och knyta ihop

STOCKHOLM

§1.8
Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att
fastställa dagordning enligt bilaga

§2

Beslutspunkter

§2.1
Nya policydokument
Styrelsen jobbar på att se över de gällande policydokument som finns i distriktet. Vi går igenom ny föreslagen
datorpolicy. Vi skickar ut den på remiss i styrelsen.
Likabehandlingspolicy, vi går igenom den, och vi skickar ut den också på remiss. Mötet fastnade lite på begreppet
“folkrätt”. De som inte deltog på mötet har fram tills nästa möte att komma med sina kommentarer, sedan röstar vi
om den. Agnes fick i uppdrag att se till att alla kontaktas.
De övriga policyerna jobbas med.
§2.2
Tryckkurs
Lloyd kontaktar Roos angående att anordna en tryckkurs. Styrelsen kommer att ha två deltagarplatser reserverade.
Övriga utomstående kommer få deltaga enligt först-till-kvarnprincipen.
§2.3
Datum för kick-off
Johan Nylin säger att datumet den 14 augusti är det som gäller. Mötet håller med. Så den 14 augusti äter vi mat och
myser.
§2.4
Café Zion
De vill ha ett fussball på Ung08 (We Are STHLM). Vi diskuterade olika möjligheter att hjälpa de i möjligaste mån
utan att ge reda pengar. Se bilaga 4: Epostkonversation med Café Zion
Mötet beslutar
att
Agnes Ambrosiani tar vidare kontakt.

§3

Rapporter

§3.1
Ekonomisk rapport
Lloyd förmedlar att de inte finns något speciellt. Allt lugnt.
§3.2
KomSammanfestivalen
Erland har kontakt, jobbar med nyanlända flyktingar i Flemingsberg, semester nu, vi tar upp kontakten om en
månad. Vi funderar om vi skall delta men Erland vill det.
Vi stämmer av med Robert och Leo med Smash
§3.3
Haninge Fantasy Games
Vi var tyvärr inte där. Dragons Lair var där.
§3.4
The Gamerz LAN
Det var trevligt har vi fått veta, men lite för få deltagare. Vi kommer ge mer PR till nästa. Det var cirka 15-17 pers. Vi
pushar mera i de digitala kanalerna när nästa närmar sig.
§3.5
Nyhetsbrevet
Erland är inte med på mötet. Junibrevet kom inte iväg med e-post. Juli kommer skrivas och Agnes skall presentera
sig. Vi kommer skriva om tryckkursen. Kommer ha mer Gamerz information.
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STOCKHOLM

Övriga Frågor

§2.1
Crossing Borders
Lloyd meddar om en kurs i jämlikhet som han har nys på (Crossing Borders) och vi försöker få ett samarbete
med andra organisationer som kan vara intresserade. Lloyd tar det vidare.

§3

Mötets avslutande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 21:52 och tackade för visat intresse.

_________________________________ datum:
Agnes Ambrosiani, Mötesordförande

________________________________datum:
John Lundhgren, Mötessekreterare

_________________________________datum:
Lloyd Baltz, Protokolljusterare
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Bilaga 2, föreslagen ny datorpolicy
Datorpolicy för Sverok Stockholm
Föreslagen 2013-07-08
Datorpolicyn är ett levande dokument och bör löpande uppdateras allt eftersom verksamheten förändras.

STOCKHOLM

Regler
Vid användningen av kansliets dator, filytor och nätverk gäller svensk lag, Sverok Stockholms stadgar och
styrdokument. Detta omfattar då också lagliga men etiskt tveksamma saker som Sverok Stockholm skulle ta skada av
att sammankopplas med som till exempel pornografi. Brott mot reglerna leder till omedelbar avstängning från
kansliets nätverk och datorer och kan vara grund för avstängning och uteslutning.
Användande
Samtliga medlemmar i Sverok Stockholm, deras systerorganisationer och besökande Sverokmedlemmar och
distriktets gäster har rätt att använda kansliets datorer och nätverk. Distriktet är skyldigt att tillhandahålla allmänna
inloggningar till det syftet. Det är också möjligt för personer eller föreningar anslutna till Sverok Stockholm att få ut
personkonton och föreningskonton inom ramen för deras engagemang i Distriktet eller dess anslutna föreningar om
behov kan styrkas.
Lagring
Lagring ska helst ske på egna, externa filytor eller i den offentliga mappen på Sverok Stockholms nätverk. Person
eller föreningsanvändarkonton ska ha ett eget filyta. Sverok Stockholm tar inget ansvar för material som lagras på
datorer eller nätverk. Saker som inte sparas på de ovan nämnda filytorna kan komma att tas bort när som helst utan
förvarning och gammalt material kommer att rensas ut om platsbrist uppstår. Användarna ansvarar själva för att ta
backup på sina egna filer.
Mjukvara
Sverok Stockholm ska tillhandahålla Officepaketet och program för ljud, bild och videoredigering, skulle behov av
annan mjukvara uppstå kan man skicka in en motion till Styrelsen för Sverok Stockholm.
Hårdvara
Sverok Stockholms hårdvara ska uppdateras vid behov och klara av bild, ljud och videoredigering samt
ordbehandling och tryck.
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Bilaga 3, Föreslagen ny likabehandlingspolicy
STOCKHOLM
Likabehandlingspolicy för Sverok Stockholm
Med likabehandling avser Sverok Stockholm arbetet mot all form av diskriminering, trakasserier och negativa
attityder baserat på bakgrund, förutsättningar och livsval. Dessa tre kategorier definieras som: fysiskt kön,
ålder, etnicitet, religionstillhörighet, binärt kön, sexuell läggning, amorös läggning, relationspreferenser, utseende,
kroppsmodifikationer, mentala och fysiska funktionshinder samt subkulturell eller kulturell tillhörighet.
Likabehandling avser också arbetet för att främja lika villkor, möjligheter och tillgång till all verksamhet inom Sverok
Stockholm för samtliga medlemmar oavsett, bakgrund, förutsättningar eller livsval.
Likabehandlingspolicyn är ett levande dokument som ska revideras allt eftersom att verksamheten kräver det.
Likabehandlingspolicyn har som syfte att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter för
alla medlemmar oavsett bakgrund med stor hänsyn till deras förutsättningar. All verksamhet inom Sverok Stockholm
ska genomsyras av demokratiska och folkrättsliga värderingar med målet att uppnå såväl en jämlik som jämställd
miljö där alla är välkomna på sina egna villkor.
Likabehandlingspolicyn omfattar alla arrangemang som ordnas av Sverok Stockholm, personer som representerar
distriktet samt verksamhet i Sverok Stockholms lokaler.
Vision
• Sverok Stockholm ska vara ett jämlikt distrikt där grunden är respekt för människors olikhet och
välkomnandet av alla på deras egna villkor.
• Distriktet ska arbeta för att förhindra trakasserier, diskriminering och negativa beteenden och attityder
oavsett vad det beror på.
• Distriktet ska arbeta kontinuerligt med likabehandlingsfrågor och verka för att alla dess föreningar gör
detsamma.
Mål i arbetet för likabehandling:
• Alla medlemmar ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.
• Att alla medlemmar ska kunna vara lika delaktiga, välkomna och uppskattade oavsett bakgrund och
förutsättningar
• Att ingen medlem ska känna sig åsidosatt, mindre värdig, kränkt eller utsatt.
• Att verksamheten ska genomsyras av öppenhet och tillgänglighet, demokrati och värme.
• Att det ska föras en öppen och levande debatt om likabehandlingsfrågor som grund för utvecklingsarbetet.
• Att alla Sverok Stockholms föreningar ska delta i likabehandlingsarbetet
Hur vi ska arbeta med likabehandling
• Allt kommunikation, texter och bildmaterial inom distriktet ska utformas efter en likabehandlingsprincip.
• Alla former av diskriminering och trakasserier ska anmälas till polis och ges högsta prioritet av
förtroendevalda inom Sverok Stockholm
• Trakasserier och diskriminering är grund för avstängning och uteslutning ur Sverok Stockholm och dess
anslutna föreningar.
• All verksamhet ska byggas på öppenhet och tillgänglighet, demokratiska och folkrättsliga värderingar.
• Sverok Stockholm ska erbjuda utbildningar inom likabehandling till sina medlemmar.
• Sverok Stockholm ska i tillsättningen tjänster och positioner, professionella som ideella och vid
nomineringar till förtroendeval se bakgrunder som avviker från normen inom Sverok Stockholm som något
positivt.
• Sverok Stockholm ska arbeta med likabehandlings- och maktfrågor utifrån ett intersektionellt perspektiv.
(Intersektionellt betyder att arbetar med likabehandling ur flera perspektiv såsom sexualitet, religion med
fler)
• Positiv särbehandling av grupper och/eller personer som bedöms behöva det för att i praktiken uppnå
samma möjligheter och rättigheter som alla andra.
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Bilaga 4, Mailkonversation med Café Zion
STOCKHOLM
“Hej!
Jag heter Malin och jobbar med ett projekt som ska vara med på We are Stockholm, festivalen i
Kungsträdgården 13-17 augusti. Jag har fått höra att ni ska vara med där också. Vi har en ideell
kulturförening som arrangerar vår insats, projektet heter Café Zion och vi hade det förra året också, och det var
väldigt lyckat och uppskattat! Det går ut på att skapa en mötesplats på festivalen som har tema Afrikas Horn, och
som är både för att ungdomar med anknytning till länderna och kulturerna på Afrikas Horn ska känna sig
representerade, och för att sprida positiva bilder av de här länderna och kulturerna till alla som besöker festivalen. Vi
hade bland annat ett fotbollsspel, som är otroligt vanligt i Etiopien och i Eritrea, till och med i de mest avlägsna små
byar. Det var jättepopulärt, och vi skulle verkligen vilja ha det i år igen.
Vi var med förra året, och det var mycket lyckat. Nu blev vi tillfrågade ganska sent av kulturförvaltningen om att vara
med i år igen. Därför så har vi jättesvårt med att finansiera vår medverkan. Nu är det så att vi är i väldigt stort behov
av pengar för att genomföra projektet i år, och jag undrar om det på något sätt vore möjligt att få något bidrag till att
ha ett fotbollspel med på Café Zion. Vi funderade först på om vi skulle kunna ansluta oss till Sverok, men vi har ju
inte spel som huvudsaklig aktivitet resten av året, det är framförallt under festivalen. Vi skulle verkligen kunna tänka
oss att det mycket tydligt att Sverok står för spelet eller liknande, så att ni får kredit för det!
För att ni ska se hur det såg ut förra året skickar jag med lite bilder.
Hör hemskt gärna av er!
Med vänlig hälsning,
Malin Ahrne
0700-925 466
Café Zion/Kulturföreningen Zerfe Tegbar”

“Hej Malin! Det stämmer att vi kommer medverka på We Are Stockholm, vi gör det i samarbete med
Studiefrämjandet. Vi i Sverok Stockholm har inte jättemycket pengar att lägga på sådan här verksamhet, men vi har
gjort liknande saker och kan eventuellt vara intresserade av att samarbeta med nya organisationer, såsom ert! Jag ska
föra fram er förfrågan till styrelsen, men kan inte lova någonting och vill inte ge alltför höga förhoppningar om att vi
kan köpa in ett sådant spel.

Men det kan finnas en annan lösning, ni ska kanske överväga att starta en sverok-stödförening till ert projekt? Ni har
inte spel som ert huvudsakliga syfte, men om ni skulle starta en förening med syfte att stödja spel med Café Zion
under festivalen skulle det nog kunna räcka långt. Det är inte alls ovanligt med föreningar som är till för att störra
årligen återkommande arrangemang, som inte har särskilt mycket aktivitet mellan dessa, och det är inte så svårt att
starta en Sverokförening. Mer info om detta:http://starta.sverok.se/

MvH

Erland Nylund
Vice Ordförande
Sverok Stockholm”
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