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§1 Inledande formalia 
§1.1 Mötets öppnande 
Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 20:27 och hälsade alla välkomna 
§1.2 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade 
 att notera att 7 av 8 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 Hedvig Lindström till protokolljusterare. 
§1.6 Föregående protokoll 
Mötet beslutade 
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STOCKHOLM att notera till protokollet 
att alla närvarande utom Hedvig Lindström har fått en 

sthlm.sverok.se – mailadress 
att alla har fått passerkort till kansliet. 
att ett twitterkonto för distriktet har skapats, i nuläget har Sebastian 

inloggningsuppgifterna. 
att bara Kajsa, John och Agnes är uppskrivna som ansvariga för 

kommande onsdagsmiddagar, fler ur styrelsen borde skriva upp 
sig. 

att event för alla styrelsemöten skapats på facebook. 
att överklagan till Skatteverket har blivit godkänd, vi behöver inte 

betala någon restskatt. 
att Knutpunkt fick hjälp med sin tryckning, allt gick som det skulle. 
att Arbetet pågår med att skriva projektbidragsavtal med Last Will. 
att ett jävsförklaringsdokument upprättats på facebook, och ska fyllas 

i av alla när de har tid. 
§1.7 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade 
 att fastställa dagordning enligt ovan 

§2 Projekt och event 
§2.1 Telge tillväxt 
Företaget Telge Tillväxt har kontaktat oss angående at trepresentera Sverok på en förenignsmässa som de anordnar 
för sina anställda ungdomar. Telge tillväxt är ett företag som försöker nå ut till och anställa ungdomar i Södertälje 
och åstadkomma social förbättring. Mässan syftar till att få ungdomarna att bli engagerade i föreningslivet. Inför 
detta har Zishan fått kontakt med fyra föreningar i Södertälje som är intresserade av att vara med på mässan. Vi har 
beställt rollups att visa upp från förbundet, och med på mässan kommer Sebastian, Hedvig och Zishan att vara.  
Mötet beslutade 

att våra representater kan ta en taxi från nämrsta station till mässlokalen ifall det är 
svårt att transportera materialet kommunalt. 

 
§2.2 Gameplaymässan 
Vi hade den 17/3 ett möte med Hemen från Gameplay, närvarande var Agnes, Kajsa och Zishan. Kajsa och Zishan 
tar på sig ansvar för att ansvara för samarbetet med Gameplay. Spelföreningar kommer att kunna delta på mässan i 
syfte att hålla i verksamhet av olika slag. Vårt mål är att hjälpa olika sverokföreningar att knyta kontakter sinsemellan 
och med utomstående aktörer, samt besökare. Föreningarna ska få komma och representera sina egna föreningar, 
dock ska vi försöka hitta några föreningar som även kan tänka sig att representera Sverok på något vis. Kajsa föreslår 
en myshörna där vi kan återskapa känslan av onsdagsmiddagar, och samtidigt promota onsdagsmiddagarna och 
kansliet. 
Vi ska marknadsföra gameplay i olika kanaler, och se till att information går ut i nyhetsbrevet. 
Mötet beslutade 

att utse Zishan Ahmad och Kajsa Harnesk till ansvarig för samarbetet med 
Gameplaymässan 

§2.3 Stockholm Makerspace 
Vi har i uppdrag att undersöka möjligheter till samarbete med Stockholm Makerspace, som är en förening och 
community för så kallade ’makers’. Föreningen har en lokal i centrala Stockholm med mängder av verktyg och 
hantverksresurser, däribland 3D-skrivare och industrisymaskiner. Erland har gjort ett studiebesök och diskuterat vad 
för samarbete som skulle gynna både oss och deras förening. Framförallt behöver de fler engagerade medlemmar, 
men de behöver också pengar för att hålla liv i föreningsekonomin. Inom Sverok är sannolikt lajvare den grupp som 
mest direkt lär vara intresserade av, och går att locka till Makerspacet. För att intressera denna grupp finns det planer 
på att hålla ett gemensamt öppet hus i maj, där sverokare ska kunna testa på och upptäcka deras resurser, främst med 
fokus på lajv. Det togs också upp ifall det skulle vara en möjlighet för Sverok Stockholm att i framtiden exempelvis 
subventionera medlemskap i Stockholm Makerspace för sverokmedlemmar, som ett sätt att främja spridandet av 
dessa hantverk och resurser inom Sverok. Inga vidare beslut togs dock, bäst att först se hur intresset är vid ett öppet 
hus. 
§2.4 We Are Stockholm 
We Are Stockholm är en ungdomsfestival som hålls i Stockholm varje år (tidigare Ung -08). Den sammanfaller i stor 
grad med Stockholms Kulturfestival (se §2.5), och frågan är om vi har möjlighet att delta i båda. Planen är att 
samarbeta med Studiefrämjandet som brukar vara där, för att slippa själva betala för utrymme. Vi har inte tagit 
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STOCKHOLMkontakt ännu, men Sebastian får i uppdrag att göra detta. 
Mötet beslutade 

att ge Sebastian Krantz i ansvar att kontakta Studiefrämjandet angående We 
Are Stockholm. 

§2.5 Stockholms Kulturfestival 
Agnes har haft ett möte med Malin Österman från förbundet Sverok angående deras deltagande i Stockholms 
Kulturfestival. Sverok ska delta festivalen i augusti för att representera spelhobbyn och spelkultur. Sverok kommer i 
samarbete med Tekniska Museet att hålla i aktiviteter under fem dagar, där varje dag är vikt åt en viss hobby. De vill 
ha tips på personer som kan tänkas hålla i workshops eller föreläsningar, företräda sin föreningar mm. På dagtid 
kommer de ha mer utåtriktade aktiviteter riktade mot yngre och barnfamiljer. På kvällarna kommer det vara mer 
”nörd-inriktat” och vara riktat mot de som redan har intresse för hobbyerna. Det kommer finnas möjlighet för 
föreningar att ha bord under de olika dagarna och visa upp sig, men det behövs också funktionärer som kan 
bemanna aktiviteten och berätta om Sverok. Vi har möjlighet att delta och berätta om Sverok Stockholm. Vi ska gå 
ut med information till föreningarna om detta innan sommaren för att hjälpa till med att hitta intresserade. Sverok tar 
gärna emot förslag på aktiviteter att ha med. 
§2.6 Haninge Fantasy Games 
Haninge Fantasy Games är ett spelevenemang som äger rum sista veckan i juni. VI har fått en inbjudan till att vara 
med, de ser oss gärna där eftersom vi deltagit där flera tidigare år. Målgruppen är ungdomar i 13-19-årsåldern, men 
alla intresserade är välkomna. Arrangörerna vill gärna att vi är där och marknadsför oss, men vill veta vilka datum 
som är aktuella.  
Mötet beslutade 

att Sebastian Krantz får i uppdrag att höra efter med Haninge Fantasy Games närmare 
angående vad de tror är en lämplig aktivitet. 

§2.7 Muslimska familjedagarna 
Organisatörerna för arrangemanget Muslimska Familjedagarna har hört av sig till oss och frågat om vi är intresserade 
av att närvara på mässan, som vänder sig till muslimska familjer. De vill nämligen ha med lite fler praktiska spel och 
lek-aktiviteter och tycker att vi verkar intressanta. Styrelsen diskuterar det hela, och är lockade, men det visar sig att 
ingen har möjlighet att delta. 
Mötet beslutade 

att Sverok Stockholm ej kommer delta på Muslimska Familjedagarna, men att se över 
andra möjligheter till samarbete. 

§2.8 Drabanten 
Drabanten är en spelförening som inte är ansluten till Sverok, och som sysslar med historiska spel. De hör sig för om 
ifall det är möjligt för dem att hyra kansliet som en spellokal för en längre spellokal, då deras egen lokal inte 
möjliggör längre arrangemang (de hyr av ett museum). Styrelsen kommer fram till att kansliet ska vara tillgängligt för 
medlemsföreningar att boka så ofta som möjligt, och så länge Drabanten inte är medlemmar är det inte lämpligt att 
de håller spelhelger på kansliet.  
Mötet beslutade 
 att ej tillåta föreningen Drabanten att låna eller hyra kansliet för en spelhelg.  
§2.9 Kick-off 
Styrelsen skall hålla en kick-off, några förslag på aktiviteter tas upp, såsom laserdome, pardans eller en spelkväll. 
Först måste dock ett datum hittats. 
Mötet beslutade 
 att uppdra åt Agnes Ambrosiani att göra en doodle för att hitta ett lämpligt datum. 
 
§2.10 Uppdatering av hemsidan 
Distriktshemsidan måste uppdateras med information och kontaktuppgifter till den nya styrelsen. 
Mötet beslutade 

att uppdra åt Sebastian Krantz att uppdatera hemsidan med den relevanta 
informationen. 

§3 Mötets avslutande 
 
Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 22:10 och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
 



Protokoll nummer 4 för Sverok Stockholms Styrelse   24/3-2014 
   

Sverok Stockholm     
Lidnersgatan 10  Tel: 08 – 653 43 21 / 076 – 107 60 34 http://sverokstockholm.se 
112 53 Stockholm E-post: kontakt@sthlm.sverok.se  Org nr: 802017-0919 

STOCKHOLM 
 
 
 
 

Signaturer 
 
 
_________________________________ datum : ________________________________datum: 
Agnes Ambrosiani, Mötesordförande   Erland Nylund, Mötessekreterare 
 
 
 
_________________________________datum:  
Hedvig Lindström, Protokolljusterare  


