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Inledande formalia 
§1.1 Mötets öppnande 
Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 18:49 och hälsade alla välkomna 
§1.2 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade 
 att notera att 6 (sedermera 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 Kajsa Harnesk till protokolljusterare. 
§1.6 Genomgång av ledningssytem 
Mötet går igenom ledningssystemet. Mötet beslutar notera 

att Malin Österman har gått på semester, vi har inte definitivt värvat någon förening 
till att vara med på Stockholms Kulturfestival.  

att Erland Nylund har fått ett samtal från Eniro på Sverokmobilen. De dubbelkollade 
att våra uppgifter stämde och såg över vårt abonnemang hos dem. Säljaren tyckte 
att vårt abonnemang egentligen kanske var onödigt dyrt, och föreslog ett mindre 
paket. Priset som säljaren nämnde var så pass lågt att Erland ansåg sig kunna gå 
med på det, under 100 kronor.   

att Sebastian, Hedvig och Erland varit på besök hos *Maria* i Farsta 
Stadsdelsförvaltning. De vill väldigt gärna ha samarbeten för att öka föreningslivet 
för ungdomar i stadsdelen. Vi diskuterar möjligheten att skapa ett mentorsprogram, 
eller att enligt samma modell som MiFF använt organisera nya föreningar i ex. vis 
Farsta. 

§1.7 Fastställande av dagordning 

Mötet beslutade 

 att fastställa dagordning enligt ovan 
 

§2 RFSL och Ung på Pride 
RFSL har bett oss om tips på personer med HBTQ-perspektiv som kan berätta om E-sport på Pride ung. Vi har 
kommit fram med några förslag,  
Mötet beslutade 
 att de som har förslag på personer kontaktar dessa och ger dem kontaktuppgifter till 

RFSL:s ansvariga. 

§3 Vackstanäsgymnasiets lajvområde 
Vackstanäsgymnasiets rektor har hört av sig till styrelsen med anledning av att de har tillgång till ett skogsområde 
som de tror skulle passa bra till att användas som lajvområde. De är intresserade av att komma i kontakt med 
lajvföreningar som vill använda området för arrangemang, och verkar också vara intresserade av något slags 
samarbete med gymnasiet, som bland annat har en utbildning med sömnadsinriktning. Detta borde kunna vara 
intressant att koppla ihop med vanliga lajvhantverk.  
Mötet beslutade 

att uppdra åt Agnes Ambrosiani att ta vidare kontakt och undersöka vilken typ av 
samarbete som är intressant 

§4 Distriktskonsulent 
Agnes Ambrosiani och Johan Groth har haft ett möte med en ytterligare kandidat, de fick ett gott intryck. Detta efter 
att kanslichef Jenny Petersson intervjuat personen över skype.  
§§Zishan Ahmad anländer under punkten§§ 
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§5 Resurslista 
Sebastian Krantz föreslår att vi ska arbeta med att sammanställa en lista över resurser som är lämpliga för 
våra föreningar. Exempelvis lajvområden, spellokaler, spelbutiker mm. Agnes Ambrosiani påpekar att vi nog inte bör 
lista spelbutiker och företag, även om spellokaler där det även förekommer försäljning bör kunna tas med.  Erland 
Nylund nämner att vi nog bör undersöka möjligheterna att använda hitta.sverok.se för att organisera och synliggöra 
en sådan lista när den färdigställts.  
Mötet beslutade 

att Sebastian uppdras att skapa ett kalkylark där vi i styrelsen kan sammanställa 
 de resurser vi känner till och tänker kan vara relevanta. 

§6 Science Fiction-bokhandelns jubileum 
Hedvig Lindström har fått mer information från SF- De vill ha fyra personer som kan hålla i en spelaktivitet den 
22/8 på Mäster Olofsgården i Gamla Stan, de skänker oss spelen som används. Vi diskuterar om styrelsemedlemmar 
ska hålla i det, eller om vi ska satsa på att det är styrelsemedlemmar som är.  
Mötet beslutade 
 att Hedvig sonderar utbudet av spel, och samordnar dem som kan vara med den 22:a 

§7 Gameplay 
Zishan Ahmad har varit i kontakt med Hemen på Gameplay, och enligt honom går allt framåt med mässan. Dock 
ska Zishan också höra av sig till Stuvstamässan för att undersöka deras syn på läget.  
 

§8 Ekonomi 
Zishan Ahmad har stämt av ekonomin med Anna Netzell, förbundets ekonomiansvariga. Ett utkast på avtal gällande 
ekonomistödet har gjorts, och väntar på att granskas och eventuellt undertecknas av behöriga firmatecknare. Om 
avtalet godkänns kommer Anna att påbörja sitt uppdrag efter sin semester, och börja med att sammanställa en 
halvårsrapport. 
Mötet beslutade 
 att alla i styrelsen får läsa igenom avtalet och framföra eventuella synpunkter. 

§9 Visionsmöte 
Mötet diskuterar tänkbara datum för ett visionsmöte, med syfte att analysera vår långsiktiga strategi, våra mål och 
verktyg.  
Mötet beslutade 

att preliminärt bestämma lördagen den 5/7 som datum för visionsmötet, såvida inte 
alltför många lämnar återbud, och fram till mötet tänka på vad vi bör diskutera. 

§10 Marknadsföring 
§10.1 Sociala medier 
Sebastian Krantz påpekar att det är väldigt viktigt att i marknadsföring veta vad vi ska skriva om för att vår 
medianärvaro ska få genomslag. Exempelvis kan det handla om arrangemang vi hålla, eller nyheter om vad som 
händer i spelvärlden.  
§10.2 Hemsidan 
Sebastian föreslår att styrelsen på hemsidan ska skriva mer bloggliknande inlägg eller debattartiklar. Mötet diskuterar 
hur pass aktiv vår medianärvaro ska vara, ifall det ska vara ett högt prio att producera dylikt material, och vilket syftet 
ska vara. Mötet kommer inte till något beslut, utan hänskjuter diskussionsämnet till visionsmötet den 5/7. 

§11 Spelets hus 
Daniel Björk på Studiefrämjandet Stockholm har fått ett klartecken för att han och några ur Sverok Stockholms 
styrelse ska kunna åka på ett studiebesök till Spelets Hus i Göteborg på Studiefrämjandets bekostnad, dock först 
efter att Daniel kommit tillbaka från semestern. Inget nytt från Folkets hus och parker. 

§12 Nyhetsbrevet 
Det har bara kommit ut ett enda nyhetsbrev hittills denna mandatperiod, och i princip står arbetet stilla just nu. Det 
behövs en bättre struktur för att få detta att fungera. Agnes Ambrosiani föreslår att vi har fasta datum för 
nyhetsbreven: de ska komma ut dagen efter alla fysiska möten. Innehållet diskuteras och redigeras på mötet, och kan 
sedan publiceras.  
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§13 Mötets avslutande 
Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 20:56 och tackade för visat intresse. 
 

Signaturer 
 
 
_________________________________ datum:  ________________________________datum: 
Agnes Ambrosiani, mötesordförande   Erland Nylund, mötessekreterare 
 
 
 
_________________________________datum:   
Kajsa Harnesk, protokolljusterare   
  


