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§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 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 Sebastian Krantz till mötessekreterare.
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§1.5
Val av justerare
Mötet beslutade
att
välja Erland Nylund till protokolljusterare.
§1.6
Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att
fastställa dagordning enligt ovan

§2

Fråga om Höstslaget

Styrelsen diskuterar vilka från styrelsen som kan och vill åka till Sveroks distriktsslag i september. Distriktsslagen är
samlingar av distriktsstyrelser från Sverok under en helg av workshops, föreläsningar, erfarenhetsutbyten och
diskussioner. Sverok tar ut en deltagaravgift på 1000 kronor per deltagare. Agnes Ambrosiani, Hedvig Lindström,
Sebastian Krantz och Erland Nylund kan och vill åka.
Mötet beslutade
att
att Sverok Stockholm betalar för alla i styrelsen som vill åka.

§3

Fråga om aktiva föreningar i Sverok Stockholm

Caroline Brorsson, Sverok Stockholms regionala föreningskonsulent, har bett om en lista på aktiva föreningar.
Styrelsen konstaterade att det fanns två. En som styrelsen hade hjälpt Sveroks kommunikatör Malin Österman ta
fram inför Kulturfestivalen och We Are Sthlm. Sebastian har tillgång till den. Den andra är en lista som Erland
gjorde över föreningar som vi känner till och inte känner till. Caroline tipsades om att besöka en onsdagsmiddag i
Sverok Stockholms kansli; Caroline sade att hon skulle försöka göra det.
Mötet beslutade
att

§4

uppdra Erland Nylund och Sebastian Krantz att skicka sina listor över föreningar
till Caroline Brorsson till nästa styrelsemöte.

Kulturvalet 2014

28 augusti var Sebastian Krantz frånvarande från styrelsemötet för att närvara vid ett kulturpolitiskt möte arrangerat
av Riksteatern i Stockholms län, Europa Direkt Intercult och Ideell Kulturallians Stockholms län. Inbjudan kom
ifrån Sverok Riks, som inte själva kunde delta. Politiker och offentliga tjänstemän berättade om
kultursamverkansmodellen och hur den hade fungerat i sina kommuner och regioner. Politiker från Stockholm Stad
och Stockholms Län pratade om kultursamverkansmodellens vara eller icke vara i Stockholm. Kulturborgarrådet
Madeleine Sjöstedt var en tydlig motståndare, medan det fanns ett totalt konsensus för modellen i länet.
Sebastian berättar att mötet mest fokuserade på villkor för det offentliga och tjänstepersoners och politikers
utvärderande. Han upplevde att han fick ut lite av samtalen och inte hängde med i diskussionerna som verkade. Efter
samtalen knöt Sebastian ett par potentiella framtida kontakter i Stockholm Stad och Stockholms Län som ska
återkopplas till efter valet 14 september.
(Se Bilaga 1, Inbjudan till Intercult)

§5

Festival för 17

§6

Ekonomi

6 september var Sebastian Krantz i Kärrtorp på Festival för 17 som representant från Sverok Stockholm. Ett
arrangemang organiserat av Linje 17, ett nätverk mot rasism. Målet var att sprida information om Sverok som
förbund, vad organisationen gör emot rasism och för mångfald samt rekrytera. Dessvärre var deltagarna vid den
delen av festivalen Sebastian stod mycket unga, ungefär 5-8 år gamla. Sebastian hade förberett sig för ungdomar i
yngre tonåren och kunde inte rekrytera eller berätta djupare om distriktet eller spelhobbyn. Trots det var Sverok
Stockholms närvaro vid festivalen mycket uppskattat av såväl besökare vid tältet som av arrangörerna. Styrelsen ser
det som positivt att vi var där och syntes, även om det inte var vår målgrupp. Vid återkoppling med arrangörerna ska
Sebastian undersöka möjligheten att stå vid en del av festivalen med äldre besökare, om den upprepas.

Zishan Ahmad berättar att papper till Nordea, halvårsrapport nästa möte
Mötet beslutade
att
beslut,
att
beslut, samt
att
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§7

Aspergercentrum

§8

Fråga om nyhetsbrev

§9

Visionsmöte

Den 24 september, 18-2030, håller Aspergercentrum på södermalm en informationskväll för föräldrar till barn och
ungdomar med autismspektrumdiagnoser. Temat är olika fritidsaktiviteter som passar för barn med dessa diagnoser,
och de vill gärna att vi närvarar och berättar om Sverok och våra hobbygrenar. Agnes Ambrosiani och Zishan
Ahmad har möjlighet att åka dit, Zishan har dessutom en vän som är intresserad av att komma och berätta om sina
erfarenheter som sverokare med autism.
Mötet beslutade
att
uppdra åt Agnes Ambrosiani och Zishan Ahmad att representera distriktet på
Aspergercentrums informationskväll.

Styrelsen konstaterar att den har varit dålig på att nå ut med nyhetsbrev under den här mandatperioden. Nästa
nyhetsbrev bör innehålla info om Caroline, Comic Con, vad som händer i distriktet samt Spellovet.
Mötet beslutade
att
uppdra Sebastian och Erland uppdras skapa ett utkast till ett nyhetsbrev till
fredag 12/9
att
uppdra Sebastian att höra med Sveroks kommunikatör Malin Österman när ett
nyhetsbrev bör gå ut för att flest ska läsa det.

Sverok Stockholm ska blicka framåt och formulera en vision för var styrelsen vill se organisationen ska vara om
några år. Ett visionsmöte ska ske och datum är satt till 21 september, då samtliga förutom Erland kan närvara. Mötet
påbörjas 11:00 hemma hos ordförande Agnes Ambrosiani.
Sebastian som fått i uppdrag att skriva underlag till mötet rapporterar att underlaget är så gott som färdigt att
användas men behöver justeras efter feedback från förbundsordförande Rebecka Prentell och förbundssekreterare
Johan Groth.
Mötet beslutade
att
att

uppdra Sebastian att skicka ut underlaget till resten av styrelsen så fort det är
färdigt.
uppdra Sebastian att hitta en erfaren av visionärt och strategiskt arbete som kan
vara processledare för visionsmötet

§10

Rapport från Caroline

§11

Övriga Frågor

Caroline rapporterar att hon just nu ringer runt på fullt till föreningar och hittar många som vill nå ut. Hon sprider
info om distriktet och Spellovet. Caroline berättar även om Comic Con, där Sverok kommer närvara och söker
personer som kan representera förbundet. Styrelsen är injuden till ett möte torsdagen 11/9 i Sveroks kansli i
Stockholm för att diskutera det.

§11.1
Alma-akademin
Sebastian berättade för mötet att han den här terminen går en ledarskapsutbildning inriktad på civilsamhället. Han
upplever den som mycket givande och utvecklande. En del av kursen är en fallstudie, att måndagar och fredagar
arbeta med Sverok Stockholm, dels för att koppla kursinnehållet till praktik, dels för att undersöka en frågeställning.
Då sitter han på Sveroks kansli på Stora Essingen och har därmed mycket mer tid att arbeta med organisationen nu
än tidigare.
§11.2
Diskmaskin
Erland Nylund påtalar att vi i årets budget har utrymme för att köpa in en ny diskmaskin.
Mötet beslutade
att
uppdra åt Zishan Ahmad att undersöka alternativ för att köpa in en ny diskmaskin.
§11.3
Utbildning E-sport
Zishan Ahmad berättar om en två dagars konferens/utbildning som riktar sig till e-sportare med fokus på att
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använda sociala medier. Zishan återkommer med ifall det är intressant för oss.

§12

Mötets avslutande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Signaturer
_________________________________ datum:
Agnes Ambrosiani, mötesordförande

________________________________datum:
Sebastian Krantz, mötessekreterare

_________________________________datum:
Erland Nylund, protokolljusterare

Sverok Stockholm
Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08 – 653 43 21 / 076 – 107 60 34
E-post: kontakt@sthlm.sverok.se

http://sverokstockholm.se
Org nr: 802017-0919

Protokoll nummer 14 för Sverok Stockholms Styrelse

§13

8/9-2014

Bilagor

Bilaga 1, Kulturvalet 2014
2014-08-25

Kulturvalet 2014 – En fråga om samverkan och demokrati i
Stockholms län – program och deltagare
Riksteatern Stockholms Län, Europa Direkt Intercult och Ideell kulturallians inbjuder till ett
kulturpolitiskt möte, inför valet i Stockholms län.
Välkommen den 28 augusti 2014 kl. 18–20 med efterföljande mingel på Södra Teatern
(Kägelbanan). Kvällen kommer att innehålla diskussion, politisk debatt och öppet samtal. Håll
utkik på Riksteatern Stockholms läns hemsida ochfacebook-sida för de senaste uppdateringarna
om vilka som kommer att delta i de olika blocken med mera. Det finns ett begränsat antal
platser. Anmälan görs via mail till charly.wassbergborbos@riksteatern.se.
•

Samverkansmodellen – Hur har det fungerat i andra regioner?

Ett samtal om utmaningar och framgångsfaktorer med Stockholms läns kulturchef och
kulturchefer från regioner där samverkansmodellen redan implementerats.
Medverkande: Eva Bergquist (förvaltningschef kulturförvaltningen Stockholms län), Staffan
Rydén (kulturchef Västra Götalandsregion) och Fredrik Lindegren (kulturchef Umeå kommun)
•

Kultursamverkan i Stockholm – Hur funkar det?

Ett samtal om utmaningar och möjligheter med företrädare från Kulturdepartementet och
Stockholm stad. Inbjudna: Madeleine Sjöstedt (kultur- och fastighetsborgarråd Stockholm stad)
och Joakim Stymne (Statssekreterare Kulturdepartmentet)
Kultursektorns behov i Stockholms län – Politisk debatt med frågor från
kultursektorn
Ett samtal med tjänstepersoner inom kultursektorn om regionala behov och debatt med
representanter från de politiska partierna som styr Landstingsfullmäktige.
•

Medverkande:
Teshome Wondimu (verksamhetsledare Selam), Rani Kasapi (kulturchef Botkyrka kommun)
och Signe Landin (verksamhetschef Dans i Stockholms stad och län) samt
Anna Starbrink Ordförande i Landstingets kulturnämnd (FP)
Rickard Wessman Vice ordförande i Landstingets kulturnämnd (M)
Jens Sjöström Ledamot Landstingets kulturnämnd (S)
Mia Wallgren Ledamot Landstingets kulturnämnd (C)
Tomas Melin Ledamot Landstingets kulturnämnd (MP)
Lennart Nillsson Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Järfälla (KD)
Anna Sehlin Ledamot i Landstingsfullmäktige (V)
Samtalsledare: Chris Torch och Charly Wassberg Borbos
Låt oss tala öppet om hur Stockholmsregionen kan utvecklas kulturellt!
Bästa hälsningar,
Styrelsen för Riksteatern i Stockholms län, Europa Direkt Intercult, Styrelsen för Ideell
Kulturallians Stockholms län.
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