
 

 
 

STOCKHOLM
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Stockholm den 31/7-2014 

Mötet  hö l l s  on l ine  v ia  Goog l e  Hangout  
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Erland Nylund 
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§1 Inledande formalia 
§1.1 Mötets öppnande 

Erland Nylund förklarade mötet öppnat klockan 20:37 och hälsade alla välkomna 
§1.2 Fastställande av röstlängd 

Mötet beslutade 
 att notera att 5 av 8 ur styrelsen närvarar och är därmed beslutsmässigt. 
§1.3 Val av mötesordförande 

Mötet beslutade 
 att välja Sebastian Krantz till mötesordförande. 
§1.4 Val av mötessekreterare 

Mötet beslutade 
 att välja Erland Nylund till mötessekreterare. 
§1.5 Val av justerare 
Mötet beslutade 
 att välja John Lundhgren till protokolljusterare. 
§1.6 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade 

 att fastställa dagordning enligt ovan 

§2 Nörd på Pride 
Distriktet har sedan tidigare beslutat att bistå Nörd på Pride med 2000 kronor, och Sebastian Krantz 
föreslår att vi ökar den summan till totalt 4000 kronor.  
Mötet beslutade 

att öka vår insats till 4000 kronor, med noteringen att vi vill veta vad 
pengarna kommer att gå till. Sebastian Krantz får i uppdrag att ta reda på 
vad pengarna kan användas till.  

§§Efter  bes lu t e t  i  §2 avv iker  Agnes  Ambros ian i ,  o ch  möte t  är  in t e  längre  behör ig t§§ 

§3 We Are Stockholm 
Sebastian Krantz kommer inte ha möjlighet att delta och representera Sverok stockholm på We Are 
Stockholm, då han är bortrest, och någon annan behöver göra detta. Rasmus Storkamp tar på sig uppgiften, 
en överlämning skall ske efter mötet. Vi söker fortfarande efter personer som kan visa spel. 

§4 Tryckning av Föreningen Granland 
Föreningen Granland har, under vecka 29, utan att på förhand få tillstånd från styrelsen, tryckt upp ganska 
stora mängder material till lajvet Granland 3 (lite oklart hur mycket). Det mesta har varit på eget papper, 
men inte allt. Mängden verkar dock i vilket fall ha överskridit de 200 ark som man får trycka utan att 
notifiera och söka tillstånd från styrelsen. Erland Nylund är medlem i Granland och kan anses jävig i 
sammanhanget. 
Mötet noterade 

att Erland Nylund åtar sig att ta reda på exakt vad som tryckts och i vilka 
mängder, samt 

att vice ordförande Sebastian Krantz erbjuder sig att upplysa föreningen om 
hur den har brutit mot distriktets tryckpolicy. 

§5 Resurslista 
Enligt beslutet från föregående protokoll den 3/7 har en resruslista upprättats för att sammanställa olika 
resurser som är relevanta för våra medlemsföreningar. Alla i styrelsen uppmanas bidra, och listan ska tas 



Protokoll nummer 12 för Sverok Stockholms Styrelse 14/15  31/7-2014  
    

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 

STOCKHOLMmed på några onsdagsmiddagar för att utökas. 

§6 Datasektionen 
Erland Nylund har varit i kontakt med de tryckansvariga från Datasektionen, och bestämt en tid för att gå 
igenom tryckverkstaden och dess rutiner. Mer papper och bläck kommer att behöva beställas. 
Mötet noterade 

att John Lundhgren åtar sig att beställa papper och bläck inför datasektionens 
tryckning. 

§7 Mötets avslutande 
Sebastian Krantz förklarade mötet avslutat klockan 21:13 och tackade för visat intresse. 
 

Signaturer 
 
_________________________________ datum:               ________________________________datum: 
Sebastian Krantz, mötesordförande              Erland Nylund, mötessekreterare 
 
 
 
_________________________________datum:  
John Lundhgren, protokolljusterare   


