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§1

3/11-2014

Inledande formalia

§1.1
Mötets öppnande
Sebastian Krantz förklarade mötet öppnat klockan 20:47 och hälsade alla välkomna
§1.2
Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade
att
notera att 6 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 Hedvig Lindström till protokolljusterare.
§1.6
Föregående protokoll
Mötet beslutade notera till protokollet
att
Unionen har fått sina projektbidragspengar utbetalda
att
den 22/3 2015 är satt som datum för Distriktsårsmötet 2015
att
ett beslut togs om att sätta ett nytt mål för arbetet med vision och strategi
för distriktet, och att lägga en proposition till årsmötet om att arbetets mål
ska vara att det ska vara färdigt 2016.
§1.7
Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att

§2

fastställa dagordning enligt ovan

Utvärdering Spelcafé Spellovet

Under spellovet hölls ett ”Spelcafé” på kansliet i samband med onsdagsmiddagen. Ett antal föreningar dök
upp och höll i spelaktiviteter, dock närvarade inte så många deltagare utom de som själva arrangerade
spelaktiviteter. Hedvig Lindström och Rasmus Storkamp var ansvariga för aktiviteten, Erland Nylund och
Sebastian Krantz närvarade under kvällen.
Hedvigs utvärdering är att det efter omständigheterna gick väldigt bra, det kom folk och alla hade trevligt.
Det kom fler än på en vanlig onsdag, och man byggde på en känsla av att ”saker händer” på kansliet.
Rasmus utvärdering var att det var en bra aktivitet, men att man hade velat ha fler deltagare.
Sebastian anser att aktiviteten var bra, men inte nådde ut på det sätt vi hoppats.
Erland kommenterar att han tycker att aktiviteten var väldigt lyckad. Vi nådde den målgrupp som är
viktigast att aktivera inom distriktet – de engagerade föreningsmedlemmarna – och skapade ett tillfälle för
utbyte och kontaktskapande mellan dem (även om många redan kände varandra).
Mötet beslutade
att
uppdra åt Hedvig Lindström och Rasmus Storkamp att skriva en rapport
om aktiviteten, för att framtida styrelser ska kunna lära sig av dessa
erfarenheter.

§3

Färdigställande av mötesprotokoll

Sekreterare Erland Nylund tar upp att det finns många ojusterade protokoll från mötena som hållits sedan
sommaren. Det är viktigt att dessa justerar dessa snarast, och Erland föreslår att vi ska se till att dessa blir
justerade till nästa möte, den 20/11 2014.
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Mötet beslutade
att

alla får i uppdrag att till nästa möte se över de protokoll som de skall
justera, samt
Erland Nylund får i uppdrag att via facebook koordinera detta så att alla
vet vad de förväntas göra.

att

§2

Fråga om inköp av Toner till Gestettner

Zishan Ahmad rapporterar att ny toner är beställd och skall levereras till Sveroks kansli på Essingen (alltså
förbundets stockholmskansli). Lina Brorson meddelar sedan när tonern anlänt, så att vi kan ordna transport
till Sverok Stockholms kansli.

§3

Ekonomi – försvunna verifikat

Det saknas fortfarande verifikat för vårens utgifter som kommit bort i posthanteringen. John Lundhgren
har dock nu verifikat för en del av de onsdagsmiddagar som utläggen gäller. Han kommer att presentera
detta på nästa fysiska möte.
Mötet beslutade
att
bordlägga frågan till nästa möte, den 20/11 - 14

§4

Komradios

På förra mötet beslutades att be Henrik Jelaca om hjälp med att hitta bra modeller på komradios att köpa in
som utlåningsresurs till kansliet. Henrik kan gå med på att hjälpa oss på villkoret att vi köper billiga
utländska modeller i stället för betydligt dyrare svensklicensierade modeller. John Lundhgren påpekar att
sådana modeller kan vara olagliga att importera. John nämner också att han vet andra kontakter som kan ge
oss råd i frågan.
Mötet beslutade
att
ge John Lundhgren i uppdrag att söka annan expertis.
att
Zishan Ahmad får i uppdrag att till nästa möte sammanställa ett underlag i
ärendet.

§5

Utvärdering ComicCon

Distriktet närvarade på mässan ComicCon på Kistamässan under höstlovet och hjälpte till att bemanna
Sveroks monter. Sverok hade en 2mx16m stor monter en aning i skymundan. Man hade två bord med spel
och visade upp lite lajvsaker i montern. Varje dag lät man mässbesökarna göra ett ”quest” med något
uppdrag man kunde vinna priser för. Distriktets representanter hjälpte till med detta, var trevliga, samt
delade ut gnuggisar. En del av deltagarna var väldigt peppade och positiva, en del var mer ljumma. Sebastian
Krantz tror dock att förbundet egentligen fick ut mer av arrangemanget än distriktet, många lär inte ha
uppfattat skillnaden. Dock verkar det ha gått rätt mycket bra publicitet gentemot mässbesökarna. Till
framtiden ska man eventuellt försöka sticka ut lite mer som distrikt.
Lärdom till nästa gång: planera raster bättre och i förväg.
Funderingar:
Sebastian Krantz föreslår att vi ska ta fram en folder med information om Sverok Stockholm, gärna en för
varje hobbygren som innehåller info om vilka aktiva föreningar som finns i distriktet inom hobbyn, och hur
man kan aktivera sig inom den.
Mötet beslutade
att
Erland Nylund, Zishan Ahmad och Lina Brorson får i uppdrag att till
nästa styrelsemöte den 20/11 – 14 göra en plan för hur en dylik folder ska
färdigställas, med målet att de ska vara klara på mässan MY2015.
att
Lina Brorson blir sammankallande för denna grupp.

§6

Framtidsmötet

För att genomföra det visions- och framtidsarbete som distriktet har i uppdrag att genomföra planeras ett
Framtidsmöte onsdagen den 12/11 2014. Detta möte bjuder in aktiva i distriktet och dess föreningar för att
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diskutera mål, visioner och framtid för distriktet. Det tas upp huruvida mötet skall anslås en budget av
något slag. Erland Nylund föreslår att hela Framtidsmötet ska få en budget om 1000 kronor som avsätts ur
styrelsebudgeten. Ett annat förslag är att hela kostnaden ska falla under posten ”onsdagsmiddagar”.
Mötet beslutade
att
inte bestämma någon särskilt maxkostnad för aktiviteten, men att den
skall hanteras som en onsdagsmiddag och förväntas kosta mer än en
vanlig sådan.

§7

Övriga frågor

§7.1
Diskmaskin
Erland Nylund undrar ifall vi gått vidare med inköp av ny diskmaskin. Zishan Ahmad skall visa förslag till
nästa möte.
§7.2
Ny prislista Tryckverkstaden
Erland Nylund påtalar att eftersom ett nytt avtal börjat gälla kan det vara aktuellt att se över prislistan för
externt tryck.
Mötet beslutade
att
uppdra åt Erland Nylund att till nästa möte se kolla på prislistan och se
om det är relevant att ändra.
Övrig sammanfattning

§4

Mötets avslutande

Sebastian Krantz förklarade mötet avslutat klockan 22:21 och tackade för visat intresse.

Signaturer

_________________________________ datum: ________________________________datum:
Sebastian Krantz, mötesordförande
Erland Nylund, mötessekreterare

_________________________________datum:
Hedvig Lindström, 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

