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§1 Inledande formalia 
§1.1 Mötets öppnande 
Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 19:02 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 Erland Nylund till mötessekreterare. 
§1.5 Val av justerare 
Mötet beslutade 
 att välja Hedvig Lindström till protokolljusterare. 
§1.6 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade 
 att fastställa dagordning enligt ovan 
 

§2 Stockholms Ungdoms årsmöte 
Stockholms Ungdoms årsmöte är nästa vecka den 2:a oktober, och vi borde närvara. Vi får skicka två 
representanter.  
Mötet beslutade 

att Agnes Ambrosiani och Sebastian Krantz uppdras representera Sverok 
Stockholm på Stockholms Ungdoms årsmöte.  

§3 DEMO 
Vi har blivit inbjudna till LSU-projektet DEMO, ett projekt med syfte att ungdomar ibland annat Tensta 
ska få testa på föreningsarbete (se bilaga 1: ). Sebastian Krantz har anmält oss dit, och tänker närvara. Även 
Zishan Ahmad är intresserad av att komma, eventuellt även Erland Nylund.  
Mötet beslutade 

att uppdra åt Sebastian Krantz och Zishan Ahmad att representera Sverok 
Stockholm på Demo i Tensta den 30/9. 

§4 Distriktsombud 
Ett distriktsombud får åka från Sverok Stockholm bekostat av förbundet. Erland Nylund, Sebastian Krantz 
och Hedvig Lindström är valda till ombud. Zishan Ahmad är nominerad till poster i Förbundsstyrelsen och 
kanske eventuellt kan åka dit i den egenskapen. Rasmus Storkamp har uttryckt intresse för att åka. 
Mötet beslutade  
 att bordlägga frågan 

§5 Landstingsbidragsansökan 
Ansökan till landstingsbidragen måste vara inlämnade den 21:a oktober, om c:a en månad. Till dess ska en 
preliminär budget och en preliminär verksamhetsplan sammanställas. Agnes Ambrosiani tar på sig att skriva 
texter i samarbete med Sebastian Krantz. De tar hjälp av Caroline Brorsson. 
Mötet beslutade 

att uppdra åt Agnes Ambrosiani och Sebastian Krantz att färdigställa 
landstingsbidragsansökan. 

§6 Regional föreningskonsulent 
Vi har betalat fakturan på 473 000 kronor (inklusive moms) till Riks för den regionala föreningskonsulenten. 
Förbundet kommer snart att betala ut ett distriktsbidrag på 263 000 kronor till distriktet för konsulenten.  

§7 Eniro 
Efter dåliga upplevelser med att ha blivit fakturerade för ett abonnemang hos Eniro som vi egentligen inte 
ville ha, och hårda förhandlingar ledda av Zishan Ahmad har vi nu sagt upp alla abonnemang på tjänster 
från Eniro, och kommer inte automatiskt kontaktas för att teckna nya avtal.(Se Bilaga 2:) 
§§John Lundhgren ansluter till mötet under §7 §§ 
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STOCKHOLM§8 Uppdatera hemsidan 
Distriktets hemsida behöver uppdateras. Kontaktuppgifter till den Regionala föreningskonsulenten ska 
läggas till, valberedningens sida bör ses över, samt att det inte längre ska stå att vi har projektbidrag. 
Mötet beslutade 
 att uppdra åt Sebastian Krantz att uppdatera hemsidan. 

§9 Ekonomi allmänt 
Förbundets ekonomistöd Anna Netzell har fått alla uppgifter hon behöver för att sammanställa en 
halvårsrapport för ekonomin, och vi kommer få en rapport nästa fysiska styrelsemöte, den 23:e oktober. Ett 
avtal för ekonomistödstjänsten har upprättats och gäller fram till och med 31/3 2015. (Se bilaga 3: Avtal 
ekonomistöd) 

§10 Vackstanäs gymnasium 
Agnes Ambrosiani har fått ytterligare mail från VD:n för Vackstanäs Gymnasium, som föreslår att vi ska 
komma ut och titta på området.  
Mötet beslutade 

att Caroline Brorsson och någon mer från styrelsen (eventuellt John 
Lundhgren) uppdras arrangera ett möte för att se på området. 

§11 Tryckleasing 
§11.1 Riso 
Efter ett möte med Master Office, som vi leasar RISO-tryckmaskinen av har vi fått två erbjudanden för 
fortsatta trycktjänster. Det första går ut på att  
Mötet beslutade 

att Erland Nylund uppdras sammanfatta beslutsunderlaget och starta en 
diskussion på styrelsens facebooksida, så att styrelsen på sitt nästa möte 
den 6/10 kan fatta ett beslut om frågan. 

§11.2 Gestettnern 
Det föreslogs att även kontraktet för Gestettner-kopiatorn ska sägas upp för att frigöra resurser. I dagsläget 
kostar den oss c:a 27 000 kronor per år, vi borde enkelt kunna få motsvarande kapacitet på billigare sätt. 
Mötet beslutade 
 att bordlägga frågan till nästa möte den 6/10 

§12 Spellovet 
§12.1 Aktivitet med distriktet 
Regionala föreningskonsulenten Caroline Brorsson har föreslagit att distriktet på Spellovet ska arrangera en 
spelaktivitet där man kan spela med styrelsen och lära känna oss. En möjlighet är att styrelsen samordnar 
med en förening och håller aktiviteten i deras lokal. En annan är att vara på kansliet. John Lundhgren 
påpekar att en bra aktivitet skulle vara att använda onsdagsmiddagen till spel. Hedvig Lindström föreslår ett 
Artemis-spel. Erland Nylund föreslår att både ha en aktivitet tillsammans med en förening och en aktivitet 
på kansliet.  
§12.2 Samarbete Studiefrämjandet 
Daniel Björk, vår kulturhandläggare på Studiefrämjandet, har mailat oss med information om Spellovet. 
Studiefrämjandet har en projektbudget för sverokföreningar som vill anordna aktiviteter under spellovet. 
De har också en Spellovssamordnare, som bland annat funderat på en kick-off för Spellovet i Stockholm. 
Vi vill sprida information om de olika bidrag som man kan söka. 
Mötet beslutade 

att Zishan Ahmad uppdras ha kontakt med Daniel Björk angående 
information om bidrag. 

att Hedvig Lindström uppdras undersöka spelsystemet Artemis som ett 
möjligt event. 

§13 Rapporter 
§13.1 Rapport Visionsmöte 
Söndagen den 21 september hölls det ett visionsmöte där det diskuterades vad vi har för mål, vad vi vill att 
Sverok ska göra, och inte göra. På mötet närvarade alla styrelsemedlemmar utom Erland Nylund. Dessutom 
närvarade förbundssekreterare Johan Groth. Resultatet blev ett fyrtiotal post-its som Sebastian Krantz har 
börjat sammanställa. En arbetsgrupp har tillsatts för att gå vidare med arbetet bestående av Sebastian 
Krantz, Hedvig Lindström och Rasmus Storkamp. Vi har kommit långt mot att utforma en vision, men har 
mycket kvar att diskutera om strategi. Uppskattningsvis kan ett visionsdokument vara färdigställd i 
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november-december. Målet är att lägga fram ett välförberett visionsdokument på årsmötet 2015. 
§13.2 Rapport Aspergercentrum 
Agnes Ambrosiani, Zishan Ahmad och Daniel Hamberg deltog i ett informationsmöte för föräldrar till barn 
med autismspektrumdiagnoser i alla åldersgrupper. Föräldrarna var väldigt intresserade, många frågor 
ställdes och vi var tvungna att dra över tiden. Det informerades om vad Sverok är, vad man kan utveckla 
inom våra olika hobbyer. Flera broschyrer delades ut, och ett gäng blev kvarlämnade. Besöket blev mycket 
uppskattat av arrangörerna. 

1. Utåtriktad verksamhet 
a. Telge Tillväxt 

Zishan Ahmad har mailat med Telge Tillväxt för att gå vidare med ytterligare samarbete, men har inte fått 
någon återkoppling. Om svar inte kommer inom en vecka kommer han att ringa dem. Dock har de sagt att 
de är mycket intresserade av ett fortsatt samarbete med oss. Ett förslag från Zishan Ahmad är att hålla ett 
event där deras ungdomar får testa på någon spelaktivitet och se vad de vill göra. 

b. Arbetsmöte 
Sebastian Krantz föreslår att vi tar oss tid att diskutera metoder och strategier vid utåtriktad verksamhet. 
Erland Nylund skjuter in att vi bör göra en utvärdering av tidigare aktiviteter. Agnes Ambrosiani tror att det 
skulle räcka långt med ett dokument som sammanställer enkla aktiviteter som passar för olika syften och 
hur man kan genomföra sådana här aktiviteter. Mötet kommer fram till att ett arbetsmöte skulle räcka långt.  
Mötet beslutade 

att ha ett arbetsmöte söndag den 12 oktober kl. 12:00 hos Hedvig i 
Aspudden Frivillig frunch serveras från 11:00. 

c. Farsta stadsdelsförvaltning 
Vi bör återkoppla till Farsta. 

2. Övriga frågor 
a. Eluttaget 

Eluttaget som var trasigt är det fortfarande. 
Mötet beslutade 

att Zishan Ahmad och Kajsa Harnesk ska samråda om hur detta löses på 
bästa sätt. 

§14 Mötets avslutande 
Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 20:59 och tackade för visat intresse. 

Signaturer 
 
 
_____________________________ datum: ________________________________datum: 
Agnes Ambrosiani, mötesordförande  Erland Nylund, mötessekreterare 
 
 
 
_________________________________datum:  
Hedvig Lindström, protokolljusterare  
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STOCKHOLM

Bilagor 
Bilaga 1, inbjudan till DEMO-projektet 

 
Vill ni vara med och hjälpa unga hitta sin organisation och 
förverkliga sina drömmar?  
Just nu har LSU:s projekt DEMO olika öppenhetsverkstäder - på 
fredag 12 september i Ronna samt tisdag 30 september i Tensta!  
Projektet DEMO vill möta ungas engagemang, stärka i förståelsen om hur man går från tanke 
till handling och förenkla vägen till organisering. Under veckan har LSU varit på plats i Ronna 
(och senare i september Tensta) och fokuserat på deltagarnas egna drömmar och mål. Nu är 
det dags för kunskap och praktiska exempel kring organisering och föreningsliv. Under 
datumen nedan får unga i området träffa LSU:s medlemmar, föreningar och engagerade som 
förverkligat sina drömmar genom föreningsformen. Bland annat deltar Assyriska 
ungdomsförbundet, Vi Unga, Unga Örnar och Sveriges Ungdomsråd. Det finns också en open 
mic-scen, informations- och mässbord. Detta är ett grymt tillfälle för unga i området att prata 
med ungdomsförbunden och få veta mer vad och hur de gör, vad som gäller för medlemskap 
eller annat.  

Ø Den 12 september på Rösberga fritidsgård i Ronna från kl: 17-21.00 
Ø Den 30 september på Blåhusets fritidsgård i Tensta från kl: 17-21.00 
Ø Passa på att visa upp er organisation, ge kunskap och få in aktiva medlemmar! 

Låter det intressant? Kontakta Murat på murat.solmaz(a)lsu.se eller 0734-60 56 
83. 
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Bilaga 2,  kreditfaktura Eniro 


