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STOCKHOLMStyrelsemöte nr. 1 för Sverok Stockholm den 10/2-2014 
 
§§Möte t  hö l l s  som v ideomöten on l ine  v ia  Goog l e  Hangout§§ 
 
Närvarande: 
Agnes Ambrosiani 
Lloyd Baltz 
John Lundhgren 
Leo Borg 
Erland Nylund 
Johan Nylin 
 
Adjungerade till mötet 
Thomas Svanberg – lämnade mötet efter §2.1  
 
Ej Närvarande 
Mats Heden 
Olof bjälkvall 
Filip Sundblad 
 

§1 Inledande formalia 
§1.1 Mötets öppnande 
Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 20:10 och hälsade alla välkomna 
§1.2 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade 
 att notera att 6 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 Erland Nylund 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 det kallats till två möten i januari, där båda haft deltagande men ej varit 
beslutsmässiga, därför har heller inga protokoll skrivits för dessa. 

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

§2 Beslutsfrågor 
§2.1 NärCon 
Thomas Svanberg från föreningen NärCon närvarar på mötet för att framföra några önskemål till styrelsen å 
NärCons vägnar. Dels rör det sig om en större tryckning av material (c:a 3000 A4) till evenemanget NärCon Vinter, 
dels om att för Förbundet NärCons räkning få använda kanslilokalen till Cosplayworkshops, och dels vill han bjuda 
in styrelsen till NärCon Vinter. Eftersom NärCon Vinter anordnas av en förening som är medlem i Sverok 
Stockholm borde de kunna få trycka gratis i tryckverkstaden, dock så finns det i deras tidigare evenemang ett stort 
samarbete med företaget NärCon Event AB, som bland annat fått förvalta vinsten från tidigare evenemang. Om så 
är fallet även för detta evenemang skulle ett fritryck kunna ses som en subventionering av företagets verksamhet, 
som ökar vinsten för företaget. Styrelsen är positiv till de evenemang som NärCon arrangerar, och vill stödja dessa, 
men vill inte att distriktets pengar skall gå till privatägda företag. En kompromiss utarbetas som går ut på att NärCon 
får trycka till självkostnadspris så länge de inte kan visa att dessa utgifter är oberoende från företagets.  
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Rörande att använda kansliet för workshops är det en utmärkt verksamhet och styrelsen hjälper 

Thomas att ordna med det praktiska: bokningssystem, nyckelkort mm.  
Det verkar tyvärr inte som att någon i styrelsen kan närvara på NärCon Vinter. 
Mötet beslutade 

att NärCon får trycka till självkostnadspris till NärCon Vinter. I framtiden 
 skall de kunna få trycka kostnadsfritt ifall de kan påvisa att den  
 kostnadsminskning som fri tryckning skulle kunna innebära inte tillfaller 
 eventbyrån. 

 
 
§2.2 Årsmötesplanering 
Inför Distriktsårsmötet måste mat planeras, workshops hållas, handlingar skrivas och ett presidium tillsättas. Idéer 
om hur mat till många bäst lagas och fraktas utbyttes, pastasallad framstod som ett bra alternativ.  Det noterades 
också att det fanns alldeles för lite socker på föregående årsmöte, denna gång bör det finnas gått om fika!  

Vi har planerat två påverkansworkshops, en den 12:e februari, med tema Budget, och en den 19:e februari, 
med tema Verksamhetsplan. Agnes Ambrosiani och Lloyd Baltz närvarar vid den första och Leo Borg och Erland 
Nylund vid den andra.  

Handlingarna skall skickas ut senast den 23/2. Agnes och Lloyd ansvarar för att skriva budgetförslag, Erland 
och Leo för verksamhetsplanen. Erland och Agnes ansvarar för verksamhetsberättelsen, och Lloyd för den 
ekonomiska berättelsen. Redovisning och bokslut skall vi få från Kansliet, John Lundhgren skall hetsa dem om detta. 

Presidium är till viss del redan tillsatt, Anna Westerling har tackat ja till att agera ordförande, och Anneli 
Friedner till att vara sekreterare. Samuel Karlin Björk har tillfrågats om att agera sekreterare, men inte svarat, Lloyd 
Baltz skall tillfråga Daniel från Studiefrämjandet om ifall han kan ställa upp. Mötet kom fram till att det kan vara bra 
att ha en vice ordförande som reserv, vi ska kolla på detta.  

Protokoll från 2013 är också i hög grad osignerade, vi skall göra en räd under den kommande veckan för att 
få så mycket som möjligt signerat och klart. 
Mötet beslutade 

att vi serverar pastasallad, lagad på kansliet dagen innan (lokalen bokad), med 
potatissallad som glutenfritt alternativ. 

 att fördela ansvaren för de olika delmomenten inför årsmötet enligt ovan. 
§2.3 Projektbidragsansökan från Föreningen Ursula 
Föreningen Ursula söker bidrag för att genomföra lajvet Last Will, ett lajv vars tema är det samtida utnyttjandet av 
skuldsatta människor, ”modernt slaveri”. De vill ha projektbidrag dels för att köpa in rekvisita till projektet och dels 
för att kunna erbjuda en subventionerad deltagaravgift för en fjärdedel av deltagarna, i syftet att underlätta även för 
socioekonomiskt utsatta lajvare att kunna delta. Se Bilaga 2: Projektstödsansökan Last Will och Bilaga 3: 
Mailkorrespondens Föreningen Ursula.  

Styrelsen vill gärna stödja subventionering för att fler ska kunna delta, men anser sig inte kunna ge hela den 
äskade summan på 10 000 kronor. 
Mötet beslutade 

att Föreningen Ursula beviljas 4500 kronor i projektbidrag, och att dessa förväntas gå 
till att subventionera 15 deltagaravgifter till lajvet enligt den plan som redovisats i 
projektets budget. 

§2.4 Projektbidragsansökan Föreningen Knutpunkt 
Föreningen Knutpunkt söker bidrag från Sverok Stockholm och samtliga Sverokdistrikt i Sverige för att stödja den 
nordiska lajvkonferensen Knutpunkt 2014 i Halland. Föreningen söker en summa på 10 000 kronor. Se Bilaga 4: 
Projektbidragsansökan Knutpunkt 2014.  

Styrelsen ser dock problem med att verksamheten inte äger rum i Stockholm, att deltagarna inte verkar vara i 
hög grad från distriktet, och att målgruppen inte direkt är de ungdomar som landstingets stöd syftar till att främja.  
Mötet beslutade 
 att avslå Föreningen Knutpunkts projektbidragsansökan. 
§2.5 Hantering ekonomihjälp från Riks 
Sverok Riks har meddelat att de under 2014 kommer att debitera 400 kronor per timme som ekonomistödet lägger 
ner på distriktets ekonomihantering. Det kan landa på upp mot 15 000 kronor för ett distrikt enligt Riks beräkningar. 
Se Bilaga 5: Mailkorrespondens Emma Ström. 

Frågan är ifall vi ska fortsätta använda tjänsterna på samma vis, eller ändra detta. Vi saknar dock information 
om hur många timmar vi har använt under 2013, så det är svårt att ta ett beslut. 
Mötet beslutade 

att uppdra åt Agnes Ambrosiani att maila Emma Ström på kansliet och ta reda på hur 
många timmar som ekonomistödet lade ner åt oss under 2013, så att vi kan lägga 
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fram detta och den beräknade kostnaden för distriktsårsmötet. 

§2.6 Förfrågan från Sara Karlsson och Felicia Wassberg 
Sara och Felicia vill fixa till en tehörna i kansliets kök, samt köpa in matlådor och annan förvaring. Detta 
beräknas totalt gå på 1000:-. Se Bilaga 6: Förfrågan Sara Karlssson och Felicia Wassberg. 

Lloyd Baltz föreslår att vi anslår en budget på 1500 kronor och betalar utlägg för en måltid i samband 
med att arbetet utförs, för att uppmuntra initiativet och se till att de har råd att köpa lite te. 
Mötet beslutade 
 att anslå 1500 kronor till projektet, samt att täcka utlägg för måltid vid arbetet.  

§3 Diskussionsfrågor 
§3.1 Fråga om firmatecknare från Joel Möller 
Vi har fått ett mail från en Joel Möller på WRNU som försöker byta firmatecknare för sin förenings nordeakonto. 
Han ska ha blivit hänvisad till stockholmsdistriktet angående detta. Det verkar vara ett missförstånd, eftersom vi itne 
har något med denna hantering att göra, vilket däremot Förbundet har. Erland skickar ett mail för att försöka reda ut 
det hela. 
§3.2 Förfrågan om stöd för CS-helg i Göteborg 
Det har inkommet en förfrågan från en medlem i föreningen Xamino om ifall det skulle vara möjligt att söka bidrag 
för ett arrangemang föreningen ordnar på ett internetcafé i Göteborg. Styrelsen kommer fram till att projektbidraget 
inte riktigt är lämpligt för denna aktivitet eftersom den anordnas utanför distriktet. 
§3.3 Uppföljning MY2014 
På MY2014 lät vi dels deltagare skriva upp sig på intresselistor för olika sverokhobbys, dels hade vi en montertävling 
där vinnaren och tvåan skulle få presentkort på en spelbutik i Stockholm. Det återstår att sammanställa vilka 
föreningar i de olika områdena som söker medlemmar, samt att ge kontaktuppgifter till dessa till de intresserade från 
listorna, samt att köpa in och skicka ut presentkorten. Lloyd Baltz skall besöka Dragon’s Lair de närmaste dagarna, så 
han kan inhandla presentkorten. 
Mötet beslutade 

att  Lloyd Baltz får köpa in två presentkort på Dragon’s Lairs butik på 300 respektive 
200 kronor 

att Erland Nylund skall sammanställa de nödvändiga kontaktuppgifterna och skicka ut 
mailen till de som anmält sitt intresse för sverokhobbys. 

 

§4 Mötets avslutande 
Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 22:10 och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
_________________________________ datum:  ________________________________datum: 
Agnes Ambrosiani, Mötesordförande   Erland Nylund, Mötessekreterare 
 
 
 
_________________________________datum:   
Lloyd Baltz, Protokolljusterare   
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Bilaga 2, Projektstödsansökan Last Will  
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Projektnamn: Last Will 

 
Kontaktuppgifter 
Namn: Föreningen Ursula 
E-post: foreningenursula@gmail.com 
Kontaktperson: Sofia Stenler 
            Eldarvägen 2 
            117 66 Stockholm 
            070-457 89 54 
 
 
Projektidé 
In the end they will lay their freedom at our feet, and say to us, "Make us your slaves, but feed us." [...] Receiving bread from 
us, they will see clearly that we take the bread made by their hands from them, to give it to them, without any miracle. [...] 
in truth they will be more thankful for taking it from our hands than for the bread itself. [...] They will marvel at us and will 
be awe-stricken before us, and will be proud at our being so powerful and clever that we have been able to subdue such a 
turbulent flock of thousands of millions. - Fyodor Dostoevsky, "The Grand Inquisitor" 
 
Last Will är ett lajv om det falnande människovärdet i en värld styrd av pengar och konsumtion där 
människor kan köpas och säljas som varor. Lajvet utspelar sig i en framtid där skulder och fattigdom föder 
slaveri och slaveriet cementerar fattigdomen. Lajvet kretsar kring hopp i en hopplös situation där viljan 
att skapa en framtid ständigt kämpar mot rädsla och hunger. I en tid då frihet varje dag vägs mot trygghet 
och överlevnad ställs frågan på sin spets – Vad är tryggheten värd? 
 

I detta projekt vill vi också samla och sprida information om hur processen att arrangera ett lajv kan se ut. 
Vi vill göra våra val och tankar tillgängliga till både potentiella deltagare och potentiella arrangörer. 
 

 

Bakgrund, drivkrafter och motiv 

Idag i Asien beräknas 9,5 miljoner människor - lika många som hela Sveriges befolkning - leva med så stor 
skuldbörda att varken de själva eller ens deras barn kommer kunna leva som fria människor. Det moderna 
slaveriet är högst verkligt men framstår för oss i Europa som främmande och overkligt. Vi vill lyfta frågan 
och öka medvetenheten kring nutidens slaveriformer. 
 

I detta projekt använder vi levande rollspel som lins och sätter fokus på det moderna slaveriet. Vi vill 
iscensätta ett scenario som utspelar sig kring ett gladiatorspel i en inte allt för avlägsen framtid. En 
framtid där allt fler människor lever med en så stor skuldbörda och i ett samhälle så berövat på sociala 
och ekonomiska skyddsnät att det enda alternativet är at inteckna sig själva – kropp och själ och 
arbetsförmåga – hos ett företag. Med vårt scenario vill vi belysa vad detta tillstånd gör med en människa, 
med hennes handlingsutrymme, människovärde och självkänsla, och hur trygghet ställs mot frihet. Därtill 
vill vi lyfta frågan om vad som krävs för att vi ska hamna där, i den verklighet som många människor lever 
i redan idag. På så sätt vill vi medvetandegöra våra deltagare och skapa aktiva intresserade 
samhällsdeltagare. 
 

Vi tror också att många sitter på briljanta idéer som kan bli berörande, spännande och roliga lajv, men 
saknar verktygen och självförtroendet för att våga genomföra dem. För att öka chansen att fler tar sina 
tankar från idéplanet till genomförandet, och låter andra ta del av kreativiteten, vill vi visa upp vår 
arrangörsprocess och samla våra, och andra arrangörers, tankar och diskussioner. 
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Genomförande 

Last Will kommer att arrangeras i augusti 2014 i en dojo i Alvik.  Innan själv arrangemanget kommer vi 
att ha kontakt med våra deltagare via projektets hemsida och med deltagarworkshops inför lajvet där vi 
arbetar med att skapa en utsatt och dehumaniserande stämning på lajvet på ett säkert och intressant sätt. 
En stor del av historien och företeelserna i den värld vi vill berätta om baserar sig på händelser och 
företeelser i vår verkliga värld och vår egen tid. Därför kommer vi samla information på lajvets hemsida 
och länka från lajvets bakgrundstexter till de verkliga exemplen. Efter att lajvet avslutats kommer vi 
arbeta vidare tillsammans med deltagarna med föreläsningar och information om det moderna slaveriet. 
 

Arrtankar.wordpress.com är den andra delen av projektet som drivs parallellt med arrangerandet av 
lajvet Last Will. För att samla och sprida information om lajvarrangerandets konst driver vi bloggen där vi 
regelbundet berättar om vår process och tar in gästbloggare som skriver expertinlägg om olika 
intressanta ämnen. 
 

Tidsplan: 
Hösten 2013: Idéarbete och lokalsökande 

Vintern 2014: Lansera lajvet på Prolog, öppna hemsidan www.lastwillarp.com och ta emot 
intresseanmälan. 
Våren 2014: Anmälan öppnar. Rollarbete och inledande deltagarworkshops. 
Sommaren 2014: Deltagarworkshops fortsätter och detaljarbetet för lajvet färdigställs. 
15:e – 17:e augusti 2014: LastWill går av stapeln. Workshops fredag och lördag morgon. Spelstart 
lördag förmiddag, spel till söndag morgon inklusive två kortare sov-tillfällen. På söndag dag hålls 
efterlajvsarbete med debrief och information om det moderna slaveriet. 
 

 

Projektgrupp 

Last Will skapas av Sverokföreningen Ursula. Projektet drivs i huvudsak av tre personer: 
Sofia Stenler - doktorerar vid Karolinska Institutet i Institutionen för Labratoriemedicin. 
Hon är också engagerad i ett projekt för att få unga intresserade av forskning och har svart bälte i Ju-Jutsu. 
Hon har varit aktiv inom lajvhobbyn sedan 1997 och arrangerat ett antal arrangemang sedan dess, bland 
dessa UnderStockholm. Sofia är ordförande i föreningen Ursula och har i projektet ett visst extra ansvar 
för vår kommunikation till deltagare, media och övriga kontakter. 
Annica Strand - jobbar som producent  på Rovio Stockholm, en del av det finska företaget Rovio 
Entertainment som är mest känt för mobilspelssuccén Angry Birds. Hon har varit aktiv inom lajvhobbyn 
sedan 1999 och arrangerat ett antal större och mindre arrangemang sedan dess, bland dessa kan 
UnderStockholm särskilt nämnas. Annica är kassör i föreningen Ursula och har i projektet ett visst extra 
fokus på den praktiska och ekonomiska planeringen. 
Frida Gamero – studerar teologi vid Uppsala Universitet. Frida har varit aktiv inom lajvhobbyn sedan 
1995. Hon har arrangerat många olika lajv,  bland annat en lång och framgångsrik vampyrlajvkampanj och 
 under 2013 tre lajv i samarbete med Uppsala Domkyrka som fokuserade på livsfrågor som mänsklighet, 
moral och tro. Frida har i projektet ett visst extra ansvar för lajvets idégrund och designval. 
 

Ekonomi och bidragsansökan 

Vi planerar använda ett bidrag från Sverok till rekvisita – i huvudsak klädesplagg som kan användas av 
fler arrangemang efter vårt, till exempel läkarrockar och blåställ. Vi tror att illasittande och uniforma 
plagg av denna typen kan bidra till känslan av utbytbarhet och otrygghet. Vi söker också pengar för att få 
möjligheten att subventionera en fjärdedel av deltagaravgifterna så att vi därigenom kan tillgängliggöra 
lajvet för grupper som annars inte kunde ha råd att ta del av vår berättelse, som till exempel ungdomar, 
studenter och arbetslösa. Genom Sveroks projektbidrag kan Last Will bli ett inkluderande arrangemang 
som bjuder in alla till diskussion och att lära sig om det moderna slaveriet med både kropp och sinne. 
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Budget 
 

Utgifter 

 Lokalhyra 12500 kr 

Scenografi 2000 kr 

Matutrustning 1500 kr 

Brandsäkerhet 500 kr 

Transport & Resor 2000 kr 

Marknadsföring 500 kr 

Hygien 500 kr 

Mat 5000 kr 

Övrigt 1500 kr 

Rekvisita 3000 kr 

Totalt 29000 kr 

Inkomster 

 Deltagare fullpris (30st a 550kr) 16500 

Deltagare reducerat (10st a 250) 2500 

Bidrag 10000 

Totalt 29000 

 

Sammanfattningsvis söker vi Sveroks Projektbidrag till Last Will för att få möjligheten att göra detta 
projekt till något utöver det vanliga utan att tvingas ta ut så höga deltagaravgifter att ungdomar, 
arbetslösa eller låginkomsttagare aldrig kan delta och projektet därför inte kan bli det vi strävar efter. 
 

Övrigt 

Föreningens hemsida: www.foreningenursula.se - under uppbyggnad 

Arrangemangets hemsida www.lastwilllarp.com - lanseras till Prolog 

Vår blogg om att arrangera lajv: www.arrtankar.wordpress.com 
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Bilaga 3, Mailkorrespondens Föreningen Ursula.  
Hej föreningen Ursula och Sofia! 
 
Vi tycker att ert projekt låter intressant, men har några uppföljande frågor. Ni anger att ni främst söker bidrag 
för att kunna hålla nere deltagarkostnaden, och därmed öppna upp för deltagande från personer som 
vanligtvis inte har råd att åka på lajv. Hur har ni tänkt kring marknadsföring och informationskanaler för att nå ut 
med denna information? Finns det mer precisa planer på hur ni har tänkt att få in de nya grupperna lajvare? På vilket 
sätt kommer de prissänkta biljetterna att fördelas, eftersom ni i budgeten anger att 1/4 av biljetterna har betydligt 
lägre pris än de övriga 3/4?  
 
Vänliga hälsningar, 
Agnes 
Sverok Sthlm 
 
- - - - - - - - - - -  
 
Hej Agnes! 
Tack för era utmärkta frågor kring vår ansökan. 
 
De vi försöker nå är egentligen inte främst nya lajvare, även om det också är en önskan, utan snarare ge fler 
möjligheten att delta på just detta arrangemang. Bakgrunden till vår vilja att erbjuda subventionerade platser är att vi 
upplever att det under de senare åren börjat skapas en form av lajv-elit i Sverige, en elit som i stort är lite äldre och 
som har bättre ekonomiska förutsättningar än den gängse lajvaren. Det har gjort att priserna på lajv har börjat 
pressas uppåt. De lajven som går upp i pris är ofta de välarbetade och nytänkande. Detta behöver i sig inte vara 
dåligt, men det innebär så klart att framförallt yngre och även andra med sämre ekonomiska förutsättningar kan ha 
svårare att delta på dessa lajv. Som ni kan se från vår budget är den lokal vi har inte spektakulärt dyr men tillsammans 
med andra utgifter och i och med att vi räknar med att ungefär 40 deltagare är vad vår lajvdesign lämpar sig för så 
riskerar arrangemanget att bli för dyrt för lajvare med en svag ekonomi.  
 
Då vårt lajv handlar om just klassklyftor och hur de påverkar samhället så vill vi gärna kunna föregå med gott 
exempel och visa på hur man kan erbjuda samma möjligheter för alla. Vi är inte först med detta, det blir mer och mer 
vanligt att man låter vissa deltagare betala mer och på så sätt finansiera de subventionerade platserna. Vi hoppas att 
Sverok Stockholm på motsvarande sätt kan ge oss möjligheten att erbjuda lajvare från alla inkomstgrupper att delta 
på Last Will.  
 
Vi kommer marknadsföra Last Will på Prolog, Spelkalendern, Sveroks forum och Knutpunkt och har även diskuterat 
möjligheten att nå ut till nya grupper genom Studiefrämjandets kontaktnät. I samband med denna marknadsföring 
kommer vi vara tydliga med de olika biljettkategorerna, samt öppna för en diskussion kring biljettpriser, tillgänglighet 
och inkludering. Vi kommer tillämpa först-till-kvarn-modellen för de olika biljettkategorierna, och låta 
inkomstgruppstillhöriget vara en samvetsfråga för att vi anser det vara integritetskränkade att kräva in student-ID 
eller lönedeklaration från våra deltagare.  
 
Hoppas de här svaren är klargörande, hör gärna av er igen om ni vill veta mer kring hur vi tänker.  
Vänliga hälsningar, 
Sofia för Föreningen Ursula 
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Projektansökan,	  Knutpukt	  2014	  

Under	  2014	  arrangerar	  vi	  den	  nordiska	  lajvkonferensen	  Knutpunkt.	  Konferensen	  
är	  en	  viktig	  mötespunkt	  för	  lajvare	  från	  hela	  landet,	  och	  hela	  världen.	  Denna	  
gång	  kommer	  den	  att	  hållas	  i	  Halland.	  Syftet	  är	  att	  samla	  arrangörer,	  spelare,	  
producenter,	  designers,	  forskare,	  pedagoger	  och	  entusiaster	  från	  hela	  världen	  för	  
att	  spela,	  träffas,	  diskutera	  och	  utveckla	  lajv.	  Då	  konferensen	  är	  en	  nationell	  
angelägenhet,	  och	  Sverok	  som	  riksorganisation	  har	  avskaffat	  sina	  projektbidrag	  
har	  vi	  istället	  valt	  att	  söka	  stöd	  från	  alla	  distrikt.	  Då	  våra	  deltagare	  kommer	  från	  
hela	  landet,	  och	  för	  med	  sig	  sin	  nyvunna	  kunskap	  hem,	  kan	  konferensen	  ses	  som	  
angelägen	  för	  distrikten	  även	  om	  dess	  genomförande	  sker	  utanför	  gränserna.	  

Knutpunkt	  har	  organiserats	  genom	  ett	  löst	  sammanfogat	  internationellt	  nätverk	  
av	  ideella	  eldsjälar.	  Varje	  år	  förflyttar	  sig	  konferensen	  mellan	  de	  nordiska	  
länderna	  Sverige,	  Norge,	  Danmark	  och	  Finland.	  Där	  har	  deltagarna	  utbytt	  och	  
diskuterat	  teoretiska	  så	  väl	  som	  praktiska	  verktyg	  för	  skapa	  levande	  rollspel.	  
Man	  har	  kunnat	  dela	  med	  sig	  av	  erfarenheter	  från	  framgångar	  och	  
misslyckanden,	  och	  på	  så	  sätt	  sporrats	  till	  utveckling.	  I	  Sverige	  organiseras	  
konferensen	  av	  den	  Sverokanslutna	  ‘Föreningen	  Knutpunkt’.	  

Allt	  arbete	  med	  Knutpunkt	  2014	  är	  ideellt.	  Eventuellt	  ekonomiskt	  överskott	  
kommer	  att	  gå	  till	  att	  arrangera	  kommande	  Knutpunkt	  eller	  liknande	  projekt.	  	  

Genomförande	  

Konferensen	  kommer	  att	  hållas	  3-‐6	  april	  2014	  på	  Gullbrannagården	  utanför	  
Halmstad.	  300-‐400	  deltagare	  väntas	  från	  över	  20	  länder.	  Målgruppen	  är	  främst	  
lajvdesigners	  och	  -‐producenter,	  men	  även	  kulturarbetare,	  pedagoger,	  forskare	  
och	  entusiaster	  väntas	  delta.	  

2013	  års	  konferens	  sålde	  slut	  över	  300	  biljetter	  på	  20	  minuter,	  varför	  vi	  nu	  
utökar	  antalet	  platser	  till	  400	  med	  möjlighet	  att	  utöka	  ytterligare.	  	  

	  Vi	  kommer	  aktivt	  att	  söka	  upp	  och	  bjuda	  in	  lokala	  lajvare	  och	  minska	  
ingångströskeln	  för	  dem	  att	  komma	  in	  i	  och	  ta	  del	  av	  rörelsen	  på	  Knutpunkt.	  	  	  

Pressrelease	  för	  lokal	  och	  nationell	  press	  kommer	  att	  skickas	  ut	  i	  samband	  med	  
konferensen.	  	  

Uppföljning	  och	  utvärdering	  

Arbetetsprocessen	  kommer	  att	  löpande	  utvärderas	  av	  projektledare	  Gustav	  
Nilsson	  (psykolog)	  för	  att	  göra	  arbetet	  smidigare	  och	  förbättra	  slutresultatet.	  

Inför	  konferensen	  kommer	  vi	  att	  publicera	  en	  antologi	  om	  utvecklingen	  inom	  
Nordic	  Larp	  under	  det	  gångna	  året.	  
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Arbetsprocessen	  kommer	  att	  dokumenteras	  av	  arrangörsgruppen	  och	  
sammanställas	  i	  en	  rapport	  till	  nästa	  års	  arrangörer	  (i	  Danmark).	  

En	  resultatrapport	  formulerad	  av	  arrangörerna	  kommer	  efter	  konferensens	  slut	  
att	  sammanställas.	  

Resultatspridning	  	  

Konferensens	  innehåll	  kommer	  att	  spridas	  till	  deltagarna	  genom	  närvaron	  under	  
konferensen.	  Förhoppningen	  är	  att	  det	  skall	  generera	  nya	  engagemang	  och	  
utveckling	  av	  Nordic	  Larp	  i	  allmänhet.	  

Dokumentation	  kommer	  att	  publiceras	  online,	  vilket	  på	  så	  sätt	  blir	  tillgängligt	  för	  
en	  bredare	  massa.	  Länkar	  kommer	  att	  finnas	  tillgängliga	  på	  Nordiclarp.org	  

På	  samma	  sätt	  kommer	  årets	  antologi	  att	  göras	  tillgänglig	  som	  PDF	  online.	  
Denna	  används	  både	  som	  referens	  och	  källmaterial	  av	  internationella	  forskare.	  	  

Tidplan	  

Planering	  och	  organisering	  av	  projektet	  är	  redan	  påbörjat.	  Själva	  konferensen	  
kommer	  att	  ske	  3-‐6	  april	  2014.	  

Resultatrapporten	  kommer	  att	  sammanställas	  före	  30	  maj.	  	  
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Bidragsansökan	  

Då	  konferensen	  är	  en	  nationell	  angelägenhet,	  och	  Sverok	  som	  riksorganisation	  
har	  avskaffat	  sina	  projektbidrag	  har	  vi	  istället	  valt	  att	  söka	  stöd	  från	  alla	  distrikt.	  
Då	  våra	  deltagare	  kommer	  från	  hela	  landet,	  och	  för	  med	  sig	  sin	  nyvunna	  kunskap	  
hem,	  kan	  konferensen	  ses	  som	  angelägen	  för	  distrikten	  även	  om	  dess	  
genomförande	  sker	  utanför	  gränserna.	  Ansökningsnivåerna	  är	  satta	  utifrån	  
distriktens	  närhet	  till	  projektet,	  samt	  vår	  uppfattning	  om	  distrikten	  ekonomiska	  
möjligheter.	  Med	  många	  bäckar	  små	  hoppas	  vi	  kunna	  få	  ett	  bidrag	  som	  
motsvarar	  de	  tidigare	  nationella	  bidragen.	  

Distrikt Ansöker om bidrag 
Sverok Norrbotten 1 000kr 
Sverok Västerbotten 1 000kr 
Sverok Nedre Norrland 1 000kr 
Sverok GävleDala 10 000kr 
Sverok Mälardalen 5 000kr 
Sverok Svealand 5 000kr 
Sverok Stockholm 10 000kr 
Sverok Östergötland 1 000kr 
Sverok Jönköping-Kronoberg 5 000kr 
Sverok Väst 10 000kr 
Sverok Kalmar-Blekinge 5 000kr 
Sverok Södra Kulturdistriktet 10 000kr 
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Budget	  

Projektets	  totala	  budget	  

Område   Tot 

   
1 107 000,00 

kr 
1 104 570,00 

kr 2 430,00 kr 
       
Anmälningsavgifter 636000 15150   
 Vanlig á 2000 516000 12126   
 ekonomibiljett á 1200 48000 1400   

 Volontärbiljetter 24000 700 
Funktionärer och medhjälpare till 
billigare pris 

 Företagsbiljett á 4000 48000 924   
       
Bidrag och Sponsorer 100000    
       
Planering  18000   
       
Löner 368000 368000   

 Planering 48000 48000 

Löner är i första hand i form av 
ideellt arbete, och ses som vår 
insats i projektet 

 Genomförande 320000 320000 

Löner är i första hand i form av 
ideellt arbete, och ses som vår 
insats i projektet 

       
Webb  5000   
 Adresser  1000   
 Hotel  4000   
       
Bok 3000 40000   
 Tryck  35000   
 Typsnitt o.dyl.  1000   
 Frakt  4000   
 Försäljning 3000    
       
Lokal  593920   

 
Helpension - mat + 
boende (300 platser)  531000 

Beräknat på Gullbranagården, 
helpension 

 Sovsal  44800   

 
Städning + Lakan, 
företagsbiljetter  3120   

 Bryggan  15000   
       
Transport  25000   
 Bussar till och från  20000   
 Biltransporter  5000   
       
Program  1000   
 Tryckning  1000   
       
Konferensmiddag  3000 Matkostnad i helpensionspriset 
       
Volontärer  10500   
       
Oförutsedda utgifter  25000   

Bilaga 4, Projektbidragsansökan Knutpunkt s. 4 Styrelseprotokoll Sverok Stockholm 10/2 - 2014 



Bila
ga

 4

	  

Projektägare/Sökande	  

Organisation:	  Föreningen	  Knutpunkt	  

Org.	  Nr:	  802432-‐9859	  

Adress:	  

c/o	  Gustav	  Nilsson	  
Lilla	  kvarngatan	  11	  
21129	  Malmö	  

Web:	  www.knutpunkt.org	  

Bankgiro:	  485-‐3792	  

Kontaktperson/Projektledare	  

Gustav	  Nilsson	  

Lilla	  kvarngatan	  11	  
21129	  Malmö	  

gustav@knutpunkt.org	  

0733-‐625246	  
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Bilaga 5, Malkorrespondens Emma Ström 
Hej alla! 
Här kommer purfärsk information om rutinerna för administrativt (tex landstingsbidrag) och ekonomiskt 
(tex bokföring) stöd till distrikten, från kansliet, under 2014.  

På grund av att arbetet med distriktsstödet blivit mycket mer omfattande än vad som först 
uppskattats, har det beslutats att sådant stöd kommer att kosta en liten slant från de som vill använda sig av det. 
Ekonomistödet har redan i år debiterats, men nytt är att ett distrikt nu kan be om stöd med landstingsbidraget i allt 
från statistik till en fullständig landstingsbidragsansökan mot en avgift.  

Självklart kommer alla distrikt få hjälp (utan kostnad såklart) att få koll på hur landstingsbidragssiffror och 
ansökan går att ta fram på egen hand. Det gäller tex inlogg i eBas, guidning i eBas kring sökfunktionerna och 
stöttning i det. Vill ni däremot att kansliet tar fram siffror, fixar andra underlag, formulerar ansökan, etc, kan ni 
beställa det via Emma. Kostnaden är 400 kr/timmen, och det kan röra sig om allt från en halvtimme för att ta fram 
grundläggande siffror, till uppåt fem timmar för en fullständig ansökan med mycket underlag.  

För ekonomistödet så gäller samma sak där; ni kan beställa hur mycket eller lite ni vill. Det kan vara allt från 
hjälp med ekonomiredovisningen till årsmötet, till fullständig bokföring med betalning av distriktets räkningar, etc. 
Samma kostnad för det, 400 kr/timmen. För ett distrikt som beställer full bokföring, med mycket händelser på 
kontot skulle det kunna landa på ca 15000 för ett år, och för ett distrikt med färre händelser ca 7500 kr.  

Det går att diskutera specifikt för varje distrikt precis hur ni vill att det ska fungera. Vi ska också bli bättre på 
att upprätta avtal, så båda parter har något att falla tillbaka på om det skulle behövas. Avtalen blir då anpassade för 
hur ni vill ha stödet och när.  

OBS att alla diskussioner och beställningar av någon stödform ska gå genom Emma från 2014, så vi har en 
sammanhängande bild och bättre koll på vem som behöver vad. Kontaktuppgifter finns som vanligt i signaturen! 

 
De här nya rutinerna kommer att börja gälla från och med 2014, men självklart kommer ni som har ekonomistöd i år 
att få färdigt bokslut och liknande som ni beställt enligt den gamla överenskommelsen även om det sker i januari.  

Hör gärna av er med frågor eller funderingar! 
 
 
Glada hälsningar, 
Emma Ström 
Föreningsutvecklare, Sveroks förbundskansli 
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Bilaga 6, Förfrågan Sara Karlsson och Felicia Wassberg 
Hej!  
Vi skulle vilja göra lite förbättringar på kansliet och skulle behöva lite budget. Det vi vill göra är: Bygga en 
kaffe/te-hörna i det bortglömda lilla hörnet precis utanför köket. med tre hyllor för te och kaffe samt en 
bredare hylla för kaffebryggaren och tekokaren.  
Beräknad kostnad: 350 kr.  
Vi vill också köpa burkar till skafferiet för matförvaring samt burkar att frysa matrester i.  
Beräknad kostnad 650 kr.  
 
Kan styrelsen bevilja oss bidrag för att genomföra det här? 
 




