Förmötesprotokoll nummer 7 för Sverok Stockholms Styrelse

30/9-2013

Virtuellt styrelsemöte nr. 7 för Sverok Stockholm den
30/9-2013

STOCKHOLM

Närvarande:
Agnes Ambrosiani
Lloyd Baltz
John Lundhgren
Leo Borg
Johan Nylin
Närvarande från §2.3
Erland Nylund
Närvarande från §3.1
Filip Sundblad
Ej Närvarande
Olof Bjälkvall
Mats Heden

§1

Inledande formalia

§1.1
Mötets öppnande
Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 20:05 och hälsade alla välkomna
§1.2
Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade
att
notera att 5 (sedermera 7) 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 Leo Borg till mötessekreterare.
§1.5
Val av justerare
Mötet beslutade
att
välja Lloyd Baltz till protokolljusterare.
§1.6
Föregående protokoll
Agnes gick igenom Lloyds anteckningar från förra fysiska mötet, 16/9, protokollet ej färdigskrivet
§1.7
Genomgång av ledningssystem
Limbindaren
Nytt från John är att servicetekniker varit och skruvat ihop limbindaren. Vi behöver bara några extra reservdelar,
John skall få offert på mailen för reservdelarna och arbetet. Troligen max ett par tusenlappar sammanlagt,
reservdelarna ett par hundralappar. Limbindaren var bara inte ihopskruvad. Om allt går bra kommer vi ha en
fungerande och nyservad limbindare innan årsskiftet.
Huddinge Demokratidagar
Agnes har mailat med dem men det verkar inte kunna bli så mycket då vi ej kan ha några egna aktiviteter där.
Ekonomin
Olof är på kansliet och skall ha betalt alla räkningar nu.
§1.8
Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att
fastställa dagordning enligt bilaga
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Rapporter
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§2.1
Ekonomi
Vi skall göra halvårsgenomgång när vi fått bokföringen från Rikskansliet.

§2.2
Mattecentrum
Agnes har haft kontakt med person på Mattecentrum om projekt, visa på hur matematik kan användas utanför
skolan. Förslaget är att göra detta i samband med Spellovet, föreningar tillsammans med Mattecentrum.
Exempel på hur matematik knyts in i spel är sannolikhet i Settlers, hur mycket flytta figurer i Warhammer 40K m.m.
Förslag på föreningar som kan vara intresserade av att jobba med Mattecentrum skall skickas till Agnes.
§2.3
Aspergercentrum
Erland var på Aspergercentrum och talade med föräldrar till barn och ungdomar med autismspektrumstörningar,
tillsammans med en del andra föreningar och idrottsförvaltningen m.m. Var ungefär 10-15 föräldrar, varav många
var föräldrapar. Flera visade intresse för Sverok och spelhobby. Erland pratade om esport och LAN, om att det är
något som folk gör organiserat och tillsammans. Även två personer i Sverok har visat intresse för att vara med och
göra något. Vi skall fortsätta diskussion med dessa två om fortsatt arbete.

§3

Beslutspunkter

§4

Diskussionspunkter

§3.1
Distriktsrepresentant på Riksmötet
Diskussion om vi har råd att skicka två personer, istället för endast en person. Intresserade är Agnes och Erland.
Agnes kollar upp exakt vad det skulle kosta extra, ta kontakt med rikskansliet, vi tar upp det på fysiska styrelsemötet
på måndag 7 oktober.

§4.1
Nyhetsbrevet
Det gick ut för ungefär två veckor sedan, september numret. Många skall ha öppnat det, enligt statistik på mailchimp,
dock sämre hur många som verkligen läst det.
Nästa nummer? Vi försöker fixa det till nästa vecka, måndag 6 oktober. Om vi inte fått in tillräckligt med material får
det bli veckan efter.
§4.2
Spellovet
Verkar vara dålig anmälningsgrad i landet i stort. Livrustkammaren har bokat in egna aktiviteter nu, så den lokalen är
inte aktuell längre. Vi har inga helt säkra bokade aktiviteter från föreningar, förutom SMASH (se nedan).
Lava är öppna för att vi kan göra saker om vi får ihop något, måndag + lördag, söndag. Agnes försöker plocka
måndag till Mattecentrum. Eventuellt en lolita/cosplay-förening.
Östasiatiska är också rätt öppna för att vi kan göra saker ifall vi får ihop något. Touhou Sweden har visat intresse
tidigare men har inte svarat på Leos påminnelsemail.
SMASH kommer vara på Tullinge bibliotek 31:e oktober 12-17 med prova-på-spel aktivitet för barn och ungdomar.
§4.3
Motionsskrivarworkshop
Den skall vara nu på onsdag 2 oktober och nästa onsdag 9 oktober på kansliet.
Bra att ha någon som kan gå igenom exempel på motioner och sen ge folk lite chans att spåna på workshop. Förklara
hur motion ser ut och hur processen när en motion skickas in, skickas ut med handlingar, förbundsstyrelsen lägger
yrkande m.m. fram tills riksmötet.
Behöver göra mer reklam för det så att folk dyker upp. Erbjuda hjälp med att skriva motioner.
Vi kommer vara ett par stycken som är där och styr upp det. Agnes går ut extra med reklam om
motionsskrivarkvällen via bl.a. facebooksidan.
§4.4
MY2014
Förslag att erbjuda föreningar att betala monterytan ifall de har gemensamma aktiviteter, hänga tillsammans. Låta
Sverok lämna PR-material. Leo tar kontakt med MY2014 om det går bra att anmäla som Sverok Stockholm i vårt
namn och låta olika av våra föreningar i distriktet vara med och se om det är okej och vad det då skulle kosta. Vi
diskuterar frågan närmare på måndag 7 oktober vid fysiska styrelsemötet.
§4.5
Kortsystemet
Kortläsaren verkar inte fungera som den skall och strular. John hade problem att komma in med sitt kort även fastän
det vara avlarmat, även problem att larma på. Lloyd skall kolla med kortläsaren, ifall det är något problem på den
sidan. Vi skall även nu på onsdag ta ut nyckeln från kansliet.
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Agnes kollar med Kapten om han har kvar nyckel till kansliet.
Leo hör av sig till bostadsrättsföreningen om det mekaniska problemet med låset, i samband med kontakt i
annat ärende.

§2

STOCKHOLM

Övriga Frågor

§2.1
Mail från Valberedningen
Valberedningen vill tala med alla medlemmar i styrelsen om verksamhetsåret hittills och om nästa verksamhetsår.
Alla ska ta kontakt med valberedningen och för att hitta en tid för att träffas.
§2.2
Måldatum för distriktsårsmötet
Erland kollar upp parametrar för årsmötet tills fysiska styrelsemötet nästa vecka.

§3

Mötets avslutande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 21:40 och tackade för visat intresse.

_________________________________ datum:
Agnes Ambrosiani, Mötesordförande

________________________________datum:
Leo Borg, Mötessekreterare

_________________________________datum:
Lloyd Baltz, Protokolljusterare
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