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§1

Inledande formalia

§1.1
Mötets öppnande
Sebastian Krantz förklarade mötet öppnat klockan 18:58 och hälsade alla välkomna
§1.1
Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade
att
notera att 3 av 8 ur styrelsen närvarar och det är därmed EJ beslutsmässigt.
§1.2
Val av mötesordförande
Mötet beslutade
att
välja Sebastian Krantz till mötesordförande.
§1.3
Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
att
välja Erland Nylund till mötessekreterare.
§1.4
Val av justerare
Mötet beslutade
att
välja John Lundhgren till protokolljusterare.
§1.5
Föregående protokoll
Mötet beslutade notera till protokollet
att
den saknade walkietalkien som lånats av MiFF har återfunnits, den låg i en
deltagares väska.
§1.6
Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att
fastställa dagordning enligt ovan
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§2

Diskussionspunkter

§2.1
Framtidsfrukost
Erland Nylund deltog i ett frukostseminarium arrangerat av vår revisorsbyrå pwc med tema framtidsanalys. En av de
saker han tog med sig var ett förslag om att ha ett mer strukturerat visionsmöte där man tar in analyser av omvärlden
och kommande samhällsutvecklingar.
Mötet tappade sedan bort sig ett tag i diskussioner om diverse spelpolitikideologiskt flum.
§2.2
Distriktsutredningen
Vi diskuterar några av de frågor som tagits upp i samband med förbudnets distritksutredning. Bland dessa
frågeställningar är vad distriktet är och vad det har för funktion, samt vad vi kan göra som förbundet inte kan göra.
Fyra viktiga punkter som vi bör syssla med pekades ut:
Bevakning – hålla sig informerad, samt informera medlemmarna om vad som hände ri regionen som är relevant för
spelhobbyn, veta vilka aktuella frågor som debatteras och är relevanta för medlemmarna.
Medlemsservice – att på olika sätt underlätta för och stödja medlemsföreningarna
Resurser – att frigöra och fördela ytterligare resurser såsom landstingsbidrag mm. åt medlemsföreningarna.
Påverkan – att vara en aktör som bedriver påverkansarbete och skapar opinion i de fall då det behövs för att skydda
föreningarnas intressen.
Vidare verkade konsensus vara att det skulle vara intressant med ett möte då vår verksamhet och vilka dess
prioriteringar diskuteras.
§2.3
Gameplaymässan
Erland Nylund har vecka innan mötet blivit uppring av Klubb Striker, en carromförening som hade planerat att
genomföra en stor carromturnering under Gameplay, med flera internationella gäster. De har inte fått besked från
Gameplay om att mässan ska ställas in, och har inte kunnat få någon kontakt trots enträgna försök. När de ringde
Erland var det för att de bestämt sig för att inte lite på att de skulle kunna vara på Gameplay, utan letade efter
alternativa lokaler. Vi kunde inte hjälpa dem, men de fick tag på en lämplig lokal strax efter att de hört av sig. Dock
är detta oroväckande med tanke på att det verkar som at Gameplay hanterat ärendet riktigt dåligt, och inte ens haft
hyfsen att meddela föreningen att de behövde boka om sitt arrangemang! Vidare har eventet redan skjutits upp
åtminstone en gång, och detta är oroväckande. Vi bör reda ut hur det kommer sig att föreningen blivit så pass illa
informerade.
§2.4
We Are Stockholm
Vi kommer vi befinna oss i Studiefrämjandets tält, 5mx10m yta, under två halvdagar för att hålla i en aktivitet på We
Are Stockholm. Vi ska kontakta Alina Olestad för att söka efter samarbeten inför festivalen.
§2.5
Unga hörselskadade / DUF
Vi ska ha ett möte med dessa, de är intresserade av ett samarbete, de vill veta vad vi kan erbjuda deras medlemmar!
Vi ska undersöka möjligheter till hörselskadeanpassning mm.
§2.6
Omvärldsbevakningstjänst
Riks erbjuder oss en tjänst som ger omvärldsbevakning på vissa nyckelord som vi själva kan välja. Vi väljer vilka
nyckelord själva.
§2.7
Incognicon och kommunpåverkan
Sebastian Krantz har fått ett mail från Unionen angående deras arrangemang Inkognicon, som nu senast gått med
back på grund av att de inte fick hyra sin lokal, Skarpnäcks kommunhus, till det reducerade pris som
ungdomsföreningar samt kulturföreningar får. De ber oss undersöka möjligheten att bedriva påverkansarbete
gentemot stadsdelsförvaltning eller kommun som fattat beslutet, eftersom fler föreningar riskerar att drabbas.
Mötet diskuterar möjligheter och kommer fram till att det skulle vara nyttigt att genomföra ett sådant arbete och
försöka utreda möjligheterna att undvika liknande händelser samt eventuellt påverka det tagna beslutet av Skarpnäcks
Stadsdelsförvaltning. Det påpekas att flera organisationer såsom Stockholms Ungdom och förbundet Sverok borde
ha erfarenheter att dela med sig av och resurser vi kan utnyttja som skulle underlätta arbetet.
Mötet beslutade
att
Erland Nylund får i uppdrag att kontakta förbundet och deras projekt Hej
Kommunen!, samt Stockholms Ungdom.
att
Sebastian Krantz får i uppdrag att ta vidare kontakt med Unionen, samt undersöka bakgrunden till
beslutet i Skarpnäck.
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§2

Mötets avslutande

Sebastian Krantz förklarade mötet avslutat klockan 20:51 och tackade för visat intresse.

Signaturer

_________________________________ datum:
Sebastian Krantz, mötesordförande

________________________________datum:
Erland Nylund, mötessekreterare

_________________________________datum:
John Lundhgren, protokolljusterare
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