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§1 Inledande formalia 
§1.1 Mötets öppnande 
Sebastian Krantz förklarade mötet öppnat klockan 19:26 och hälsade alla välkomna 

§1.1 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade 
 att notera att 7 av 8 ur styrelsen samt föreningskonsulenten Caroline ”Lina” 
Brorsson, närvarar och är därmed beslutsmässigt. Linda adjungeras till mötet. 
§1.2 Val av mötesordförande 
Mötet beslutade 
 att välja Sebastian Krantz till mötesordförande. 
§1.3 Val av mötessekreterare 
Mötet beslutade 
 att välja Erland Nylund till mötessekreterare. 
§1.4 Val av justerare 
Mötet beslutade 
 att välja Hedvig Lindström till protokolljusterare. 
§1.5 Föregående protokoll 
Mötet beslutade notera till protokollet 

att Zishan Ahmad har haft ytterligare kontakt med Canò lajv och meddelat 
vad vi beslutade på förra mötet (20:e november), men de har inte skrivit 
någon färdig text att publicera ännu. 

§1.6 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade 

 att fastställa dagordning enligt ovan 

§2 Rapporter 
§2.1 Canó lajv 

Zishan Ahmad har haft ytterligare kontakt med Canó lajv, som vill skriva en text om hur de samlade in 
pengar för att täcka den ersättning de blev skyldiga att betala när ett ljudsystem blev stulet. Zishan har varit i 
ytterligare kontakt med föreningen, men det har inte lösts något. 
§2.2 Eluttaget 
Caroline Brorson har fått ett erbjudande från sin kusin om att utan kostnad undersöka vilka typ av fel det är 
på eluttagen. De skulle ha gjort detta i dag (1/12), men på grund av larmfel i kansliet kunde detta inte 
genomföras. 
§2.3 Stockholms Ungdoms medlemsträff 

Lina Brorson rapporterar från medlemsträffen förra veckan som hon deltog i. Bra grundkoncept, men de 
närvarande politikerna var inte insatta i föreningsarbete. Lina hamnade med politiker som var intresserade 
av Sverok och fick berätta för dem. Slutsats: vi skulle kunna göra bättre eller lika bra själva.  Lite för få 
deltagare dessutom. 
§2.4 MY2015 
Erland Nylund rapporterar. Club Striker borde vi prata med! Hugin och Munin med på tåget, Peppkai lär 
kunna delta. Dragon’s Lair vör vi också kontakta. Erland och Lina tittar vidare. 
§2.5 Komradios 

Erland Nylund har gjort en undersökning och presenterar ett förslag på radios att köpa in. Dock vore det 
bra att skicka detta på remiss till de personer som uttryckt synpunkter på de tidigare radios vi haft. 
Mötet beslutade 
 att Agnes Ambrosiani kontaktar Susanne Vejdemo 
 att Erland Nylund kontaktar Thor Forssell. 
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STOCKHOLMatt två väskor med totalt fyra komradios ska köpas in ifall de tillfrågade tycker 
att det verkar vara ett bra köp. 

§2.6 Rapport Regional föreningskonsulent 

Caroline Brorson berättar om de arbetsuppgifter som hon ägnat sig åt under hösten. Hon har pratat med 
föreningar, undersökt bidragsregler i olika kommuner, förberett ComicCon, haft kontakt med Stockholms 
Ungdom. Ett mail har skickats till alla kommuner för att upprätta kontakt mm. Hon har också kontaktat 
fritidsgårdar angående att hålla spelaktiviteter hos dem. I viss mån känner Lina att hon skulle kunna göra 
mer och ha fler arbetsuppgifter. Fråga kommer upp angående ifall vi ska diskutera konkreta uppgifter eller 
inte.  
Mötet beslutade 

att uppdra åt Lina Brorson att till nästa möte den 18/12 presentera en 
rapport över sitt arbete sedan hennes tjänst började.  

§2.7 Rapport spelcafé 

Hedvig Lindström och Rasmus Storkamp genomförde Spelcafét på Spellovet. Ett gäng föreningar dök upp, 
en uppsättning olika spel spelades. Både gamla sverokare och nya dök upp, alla hade kul. Fler hade kunnat 
närvara, men det var lyckat. Någon skriftlig rapport har inte skrivits, men Hedvig och Rasmus kan tänka sig 
att göra det nu snart. Erland Nylund erbjuder sig att hjälpa till med den skriftliga sammanfattningen.  
§2.8 Framtidsmötet 
Sebastian Krantz rapporterar. Det gick bra, 15 personer deltog från början. Diskussioner fördes i tre 
grupper, alla kom fram till att olika lokalfrågor är stora utmaningar. Många bra visioner dök upp. Det var en 
bra uppslutning, ungefär åtta föreningar var representerade. Framtidsgruppen ska ha ett nytt möte snart, 
dock är inget datum bestämt. 
§2.9 Bewatorsystemet på kansliet 
Under helgen har något slags problem uppstått i passerkortssystemet, ochd et fungerar inte. Man kan bara 
komma in på kanlsiet med nycklar just nu. Erland Nylund uppdras att kontakta en servicetekniker för att 
undersöka vad som är fel och få ett anbud på hur lång tid det kan ta att åtgärda. 

§3 Diskmaskinen 
Zishan Ahmad fördjupar sin rapport från förra mötet. Fördelarna och nackdelarna med en Asko-maskin 
respektive en industrimaskin nämns. De saker som utmärker Askomärket mot andra hushållsdiskmaskiner 
är: 

- Ståldetaljer i stället för plast, vilket ger längre livslängd 
- Dem års garanti 
- Ventiler 

Fördelar:  
Industridisk 

- Snabb disktid 
- Folk kommer plocka ur disken efteråt 

Vanlig diskmaskin 
- Folk vet bättre hur de fungerar 

Nackdelar 

Industridiskmaskin 
- Risk att vatten blir stående och blir äckligt 
- Inte lika många som är säkra på hur de fungerar. 

Vanlig diskmaskin 
- Längre disktider  

Prisklasser:  
Asko – 4’-9’, energiklass A++ 
Industridisk - okänt 
Mötet beslutade 
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att Erland Nylund ges i uppdrag att sammanställa ett beslutsunderlag till 
nästa möte den 18/12. 

§4 Genomgång av verksamhetsplan 
Erland Nylund går igenom verksamhetsårets verksamhetsplan, med fokus på de saker som ännu inte 
uppfyllts. Överlag har det mesta hunnits med, men några konkreta uppdrag har inte genomförts. Dels så har 
vi inte hållit några kanslidagar för städande och pepp, dels har vi inte hållit de fyra utbildnings/temakväller 
på kansliet som var vårt uppdrag, och dels så har vi inte gjort någon analys av vilka föreningar som 
använder kansliet. Några ytterligare punkter hade bara delvis måluppfyllts, men överlag har de allra flesta 
mål nåts.  
Summering över ytterligare aktiviteter i verksamhetsplanens anda: 

- Kanslidagar: vi arrangerar en städ- och julpyntningsdag i december, följt av en julgransplundring i 
januari. (Ansvarig Erland Nylund) 

- Utbildnings/temakvällar: vi håller en utbildning tillsammans med Master Office i hur man 
använder tryckverkstaden någon gång i januari (preliminär ansvarig Zishan Ahmad) 

- Undersöka användandet av kansliet: innan distriktsårsmötet hoppas vi hinna gå igenom 
passerloggen som visar vilka individer som använt kansliet, för att få en bild av vilka föreningar 
mm. som använder det flitigast. 

§5 Allmän pepp 
Agnes Ambrosiani håller i avstämning för att känna på det allmänna energiläget i styrelsen. Vi går en runda 
och alla rapporterar sitt läge. Läget är ojämnt, somliga är väldigt peppade, många har saker utanför 
uppdraget som tar mycket tid. Det vore en bra grej att hålla några pepphöjande, allmänt trevliga aktiviteter. 
Mötet beslutade 

att uppdra åt Erland Nylund och Hedvig Lindström att göra något kul med 
styrelsen. 

§6 Överenskommelsen 
LÖK är något som kan frigöra pengar, om man gör rätt saker. Sebastian Krantz ska boka en tid med någon 
som vet mer. Caroline och Rasmus är intresserade. Hedvig vill gärna bli informerad om vilka datum som 
bokas. 

§7 Minislaget  
Under Riksmötet helgen som var hölls ett möte om Minislaget med representanter från de olika distrikten 
som är inblandade i projektet. Till nästa måndag (den 8/12) skall vi ha sammanställt en lista över vilka från 
vårt distrikt som vill åka, vilka punkter vi vill diskutera på slaget. Vi kommer behöva betala våra egna resor 
och boende. 2-4 från varje styrelse. Datum: 9-11 januari 2015. Fredag kväll kommer ägnas åt pepp och kul, 
den viktiga mötestiden ska äga rum under lördagen.  
Erland Nylund påpekar att Daniel Björk nog kan vara intresserad av att närvara vid slaget, särskilt som Väst 
påpekat att Malmös Spelens Hus nog är ett mycket bättre besöksmål än det i Väst, som tidigare diskuterats. 
Samir, regional föreningsutvecklare i SkuD har bjudit in oss till att delta i deras Grand Opening av Spelens 
Hus i Malmö dels av den anledningen.  
Saker att diskutera 

- Finansiering 
- Lokalkultur 
- Strategisk innebörd 
- Vilka hobbygrenar gynnas/missgynnas 
- Samarbetspartners 

Mötet beslutade 
att Zishan Ahmad och Erland Nylund tar kontakt med Daniel Björk på 

Studiefrämjandet. 
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STOCKHOLM§8 Linas punkter 
§8.1 Speed Dating med Våra Gårdar 
Vivvi från Våra Gårdar har hört av sig till Lina Brorson angående att hålla en Speed-dating för föreningar i 
Sverok och föreningar med lokaler.  
§8.2 KUL14/15 
KUL har hört av sig till Lina och föreslagit att vi ska ordna ett LAN på arrangemanget. De kan troligen 
ordna datorer mm., vi skulle behöva ordna någon som kan organisera det.  
Mötet beslutade 
 att uppdra åt Caroline Brorson att gå vidare med projektet. 

§9 Mötets avslutande 
Sebastian Krantz förklarade mötet avslutat klockan 21:57 och tackade för visat intresse. 
 
 

Signaturer 
 
_________________________________ datum:  __________________________datum: 
Sebastian Krantz, mötesordförande   Erland Nylund, mötessekreterare 
 
 
 
_________________________________datum:  
Hedvig Lindström, protokolljusterare  

  


