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§1 Inledande formalia 
§1.1 Mötets öppnande 
Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 18:40 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 Adjungeringar 
Mötet beslutade 
 att adjungera Caroline Brorson till mötet med yttrande- och förslagsrätt. 
§1.7 Föregående protokoll 
Mötet beslutade notera till protokollet  

att elproblemen på kansliet ännu inte har åtgärdats, eftersom problemen med 
passersystemen fått företräde. 

§1.8 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade 
 att fastställa dagordning enligt ovan 

§2 Diskussionsfrågor 
§2.1 Årsmötesdatum 
Sebastian: På grund av att den sittande regeringen inte tar hänsyn till regionala ungdomsorganisationer krockar vårt 
årsmöte med extravalet som regeringen har lovat skall utlysas 22 mars. Vi bör diskutera hur vi ska förhålla oss till 
detta. Vi vill att samtliga närvarande ska kunna fokusera helhjärtat på vårt årsmöte. Det är dessutom en fördel om vi 
kan sprida info efter årsmötet utan att drunkna i den mediala uppmärksamheten kring valet.  
Det föreslås att datumet ska skjutas en vecka framåt, till den 29:e mars. 
Mötet beslutade 
 att tillsvidare sätta den 29:e mars som årsmötesdatum. 
 
§2.2 Nyhetsbrev 
Erland Nylund väcker frågan och föredrar den som följer:  
Vi har bara lyckats få ut något enstaka nyhetsbrev under året. Detta i min åsikt (och erfarenhet från förra året, då fler 
nyhetsbrev skickades) därför att det är ganska jobbigt att först aktivt samla in relevanta saker att skriva, sammanställa 
detta, layouta och skicka ut. För att genomföra måste man under minst någon veckas tid återkommande tjata på en 
rad olika personer för att få in material att publicera, eller lägga mycket tid på att själv producera det. Det är ofta värt 
besväret, men i år har vi investerat vår energi i andra saker, och jag tycker att det varit rätt beslut. 
Ett återkommande och intressant nyhetsbrev har dock ett stort värde, och därför föreslår jag att vi ser över 
möjligheterna att uppdra åt vår Regionala föreningskonsulent att regelbundet sammanställa ett nyhetsbrev. 
Konsulenten har mycket bättre förutsättningar till detta, med löpande kontakt både med föreningar och Förbundet, 
och har potential att ge bättre resultat. Inget hindrar att styrelsen dessutom skriver material och förmedlar 
information genom brevet. På detta vis kan vi förhoppningsvis bygga upp en läsarkrets och skapa mer kontinuerlig 
och långsiktiv kommunikation. Om vi i framtiden inte skulle ha en konsulent får vi hitta andra sätt att lösa det på. 
Erland Nylund yrkar på  

att styrelsen (i samråd med kanslichef Jenny om nödvändigt) uppdrar åt Caroline Brorson att 
upprätta ett nyhetsbrev som under 2015 ska komma ut en gång i månaden, med information om 
saker som händer i distriktet. 

Regional föreningskonsulent Caroline Brorson tycker att det är fullt rimligt, det går bra ihop med hennes nuvarande 
uppgifter.  
Mötet beslutade 
 att bifalla Erland Nylunds yrkande 
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STOCKHOLM att uppdra åt Agnes Ambrosiani att förankra detta med Jenny Petersson 
§2.3 Minislaget 2015 
Det behövs en samordnare för Minislaget. Caroline Brorson anmäler sig frivillig 
Mötet beslutade 

att uppdra åt Caroline Brorson att samordna distriktets resa till Umeå och deltagande i 
minislaget. 

§3 Beslutspunkter 
§3.1 Godkännande av saknade underlag 
Mötet beslutade 
 att bordlägga frågan 
§3.2 Diskmaskin 
Thor Forssell är anställd för att utreda ett liknande inköp, men arbetet har fördröjts för att deras projektbudget inte 
är färdig ännu. Vi kan dock spara tid och vinna en del värdefull information om vi inväntar dess färdigställande. 
Mötet beslutade 
 att bordlägga frågan 
§3.3 Inköp transformator 
Erland Nylund yrkar på att styrelsen godkänner att ge uppdrag åt Säkerhetsspecialisten i enlighet med underlaget (se 
Bilaga 1, anbud från Säkerhetsspecialisten) 
Mötet beslutade 

att bifalla Erland Nylunds yrkande om att göra uppköpet, till en beräknad kostnad av 
totalt 2185 kronor exklusive moms 

§3.4 Mötesdatum för våren fram till årsmötet 
Agnes Ambrosiani föreslår att vi har ett möte den 29:e december i enlighet med det liggande schemat. Det verkar 
inte ligga några hinder för att fortsätta på schemat med omväxlande måndagar och torsdagar, med två veckor mellan 
mötena. 
Mötet beslutade 

att ha framtida möten enligt det rullande schemat. Nästa möte blir den 29:e december 
2014 

§3.5 Datum städdag 
En städdag på kansliet behövs, rimligtvis bör den ligga efter MY-mässan.  
Mötet besluade 
 att preliminärt bestämma att en städdag ska hållas den 17:e januari. 

§4 Rapporter 
§4.1 Framtidsmötet 
Framtidsmötet var lyckat. Många bra idéer kom fram, även om end el i mötesformen skulle kunna förbättras. 
Liknande aktiviteter borde definitivt hållas i framtiden! Arrangörer såväl som deltagare var nöjda med mötet. 
Rapporten bifogas som Bilaga 2: Rapport från Framtidsmötet. 
Mötet beslutade 
 att lägga rapporten till handlingarna. 
§4.2 Spellovsträff 
På spellovsträffen som ägde rum den 29:e oktober på Sverok Stockholms kansli samarbetade vi med föreningarna 
S.A.R.Z, MiFF och Valhalla gaming. Målet var att locka folk till kansliet, presentera några av våra verksamhetsgrenar 
och ge föreningarna en chans att visa upp sig. Under kvällen kom det ca 20 pers varav ca 7 inte varit på kansliet 
innan. 
Mötet beslutade 
 att lägga ovanstående rapport till handlingarna 
§4.3 Stockholms Ungdoms extrainsatta årsmöte 
Sebastian Krantz var på Stockholms Ungdoms extrainsatta årsmöte där de valde en styrelse för 2015. Årsmötet var 
lugnt och ganska kort, och Sebastian kan nöjt rapportera att flera personer i den nya styrelsen är unga. 
Mötet beslutade 
 att lägga ovanstående rapport till handlingarna 
§4.4 Komradios 
Responsen på de radios vi på föregående mötet bedömt som mest intressanta var att de är lite för dyra för deras 
relativt låga kvalitet. Antingen borde det köpas dyrare, med högre kvalitet, eller billigare med liknande kvalitet. Risken 
med alltför högkvalitativa radios är att de försvinner. Vi ska ha bra, men inte för bra, komradios menar vissa. John 
Lundhgren lyfter dock fram att livslängden på kvalitativa jaktradios är signifikant längre, och att man riskerar behöva 
köpa nya relativt snart.  
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Mötet beslutade 
att återremittera frågan till Erland Nylund, med uppdrag att undersöka 

högkvalitetsprodukter samt lågprisprodukter separat. 
§4.5 Passerkortskaos 
Under Riksmöteshelgen, den 28:e november, uppstod ett Den 17/12 lyckades vi få hit dem! Det tog ungefär en 
halvtimme innan systemet fungerade igen. Det matas dock just nu in för mycket ström (c:a 30V i stället för 22V) i 
terminalen, vilket lär bero antingen på att transformatorn är paj, eller att terminalen är det. På fredag kan de komma 
och byta transformatorn, har vi tur fungerar allt bra efter det.  
Mötet beslutade 
 att lägga ovanstående rapport till handlingarna- 
§4.6 Rapport från Ragional Föreningskonsulent Caroline Brorson 
Caroline har under hösten haft kontakt med ett stort antal föreningar. Många har inte koll på att distriktskansliet och 
dess resurser finns, men bland dem som har det är det många goda erfarenheter. Bättre sätt att informera om 
resurserna vi erbjuder vore bra. Hon har även skickat ut mail till alla kommuner för att få kontakt och ge mer 
information. De flesta har inte svarat, men ett möte har hållits med Nacka kommun, och möten är planerade med 
Botkyrka och Tyresö kommuner. Till våren kommer ett projekt startas för att skapa kontakter med fritidsgårdar och 
aktivitets/ kulturhus.  
§4.7 Ekonomistöd 
Mejl från Emma Ström 11 december: 
“Det här har varit första året vi har haft ett mer formaliserat ekonomistöd till distrikten, där kansliet sköter 
bokföringen i någon utsträckning, mot en kostnad.  
 
Det skulle vara toppen att få höra lite från er hur det har funkat! Eller för den delen; vad som inte har funkat, saker 
ni har tänkt på under året eller saker ni vill skicka med till nästa års form för stöd.  
 
Alla synpunkter är hemskt välkomna!” 
 
Agnes Ambrosiani har hälsat tillbaka att vi ska ta upp det. 
Mötet belsutade 
 att uppdra åt Zishan Ahmad att formulera feedback åt förbundet. 
§4.8 MY2015 
Erland Nylund rapporterar. I dagsläget är tre föreningar engagerade inför mässan: Dragon’s Lair, Hugin och Munin 
samt Pepp-Kai. Av dessa finns konkreta spelaktiviteter avtalade med de första två. Vi har kontaktat flera föreningar 
som inte kunnat delta, bland annat SARZ som redan deltar på mässan i samarbete med Pepp-kai. Arbetet går framåt, 
och de foldrar med information om olika hobbyer och aktiva föreningar i Stockholm börjar ta form, flera föreningar 
är intresserade av att vara med och jobbar på att skriva ihop ett innehåll. 
Mötet beslutade 

att uppdra åt Erland Nylund att starta en diskussion på facebook för att bättre 
samordna styrelsen inför eventet. 

§4.9 Framtidsgruppen 
Framtidsgruppen planerar att skriva färdigt utkast på strategi och vision, men har inte hunnit göra detta än. 

§1 Mötets avslutande 
Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 19:51 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, anbud från Säkerhetsspecialisten 
Hej   
Att byta ut transformatorn kostar:   
24VDC Trafo: 600kr  
2h arbete: 595*2  
Bil: 395   
tot: 2185 ex moms   
Mvh    /Martin, Säkerhetsspecialisten  
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Bilaga 2, Rapport från Framtidsmötet 

 
RAPPORT FRÅN FRAMTIDSMÖTET 
 

Summering 
  

Framtidsmötet var ett öppet möte i november 2014 med distriktets föreningar för 
att diskutera Sverok Stockholms framtid och vilka behov som finns bland dess 
föreningar. Arrangörer såväl som deltagare var mycket nöjda med mötet. 
 
Plats och datum: 12/11 2014, Sverok Stockholms kansli vid Lidnersgatan 10 
 
Delaktiga i genomförandet: 
  

• Sebastian Krantz, vice ordförande, huvudansvarig, mötesledare 
• Caroline Brorson, praktiskt ansvarig, mötesfunktionär 
• Rasmus Storkamp, ledamot, medlem i arbetsgruppen, mötesfunktionär 
• Hedvig Lindström, ledamot, medlem i arbetsgruppen, mötesfunktionär 

 

Förberedelser och förarbete 
Framtidsmötet startade utifrån projektet med strategi och vision för Sverok Stockholm. 
Syftet var att ha workshops med distriktets föreningar för att få deras idéer och behov. 
Det skapades ett facebookevent, ett mejl skickades och specifika mejl skickades till 
femton av distriktets mest aktiva föreningar med särskilda inbjudningar till mötet. Mingel 
och middag utlovades i samband med den reguljära onsdagsmiddagen. Chips och läsk 
köptes in tillsammans med en stor pastarätt. 
 

Genomförande 
  

Mötet var lyckat. Ungefär åtta föreningar och femton personer var närvarande. 17:00 
började mötet med middag och mingel för att sedan starta 18:00 med ledda diskussioner 
i tre delar: inledning, behov och vision. Under inledningen förklarades syftet och 
mötesformen. Deltagarna gick i en presentationsrunda med namn, pronomen, förening 
och passion i spelhobbyn. Under behov delades deltagarna upp i tre grupper som på 
egen hand fick prata om vad deras föreningar var stolta över och hade för utmaningar. 
Därefter samlades hela gruppen och gick igenom dem. Varje grupp lyfte lokalfrågan som 
en utmaning, där föreningar antingen inte hade en lokal, begränsades av den eller inte 
kunde använda den tillräckligt mycket. Samma process användes för att ta reda på 
föreningarnas vision om Sverok Stockholm, där de skulle måla ut det bästa distriktet 
kunde vara. 
 
Mötet tog ungefär 500 kronor I anspråk för middag och mingel. 
 

Analys och erfarenheter 
  

Uppstod några problem? Innan, under eller efter. 
Under mötet gick inte alla diskussioner som planerat. Vissa deltagare talade mycket och 
högt, avbröt andra och tog tid från mötet för andra diskussioner. Diskussionerna i 
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STOCKHOLMsmågrupperna gick ibland överstyr, ex. där gruppen från att diskutera Sverok 
Stockholms politiska påverkan började diskutera ideologiska skillnader mellan 
riksdagspartier. Vid presentationsrundan var det vissa deltagare som gjorde sig 
lustiga över att de skulle berätta vilket pronomen de föredrog. Mötesledaren gick vidare 
utan att lyfta det. 
 
Vad kan göras bättre /att tänka på till nästa gång. 
Tydliga riktlinjer och spelregler för diskussionerna för att undvika off-topic 
. 
Vad fungerade bra med det hela? 
Mötet var väl förberett och många bra idéer kom fram. 
 

Utvärdering 
  

Uppnådde ni ert mål, och var aktiviteten ändamålsenlig? 
Ja. 
 
Rekommenderar ni att liknande aktiviteter genomförs i framtiden? 
Ja. Föreningarna uppskattade att vara där och träffa andra föreningar samt känna att 
distriktet lyssnade på dem. Vid sådana här tillfällen är återkoppling viktigt. Deltagarnas 
input ska påverka processen märkbart och detta ska även kommuniceras. Att återkoppla 
ett par dagar, senast en vecka efter, med tack och sammanställning är också viktigt. 
 
 


