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§1 Inledande formalia 
§1.1 Mötets öppnande 
Sebastian Krantz förklarade mötet öppnat klockan 20:00 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 Zishan Ahmad till mötessekreterare. 
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STOCKHOLM§1.1 Val av justerare 
Mötet beslutade 
 att välja Hedvig Lindström till protokolljusterare. 
§1.2 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade 
 att fastställa dagordning enligt ovan 

§2 We are sthlm 
Sebastian har mailat dem, verkar som vi delar Studiefrämjandets plats. De vill mest att vi informera om spelhobbyn. 

§3 Kulturfestivalen  
Då Agnes är frånvarande avvaktar styrelsen att diskutera vidare om ämnet. 

§4 Gameplay.  
Flyttat till september månad, Sverok har fått mandat att formulera Living Games utskicket och hur Föreningstorget 
ska fungera. 

§5 Spelets hus och Sverok Väst 
Sebastian har varit och träffat Sigrid Svensson ifrån Sverok Väst.  
Upplägget var att Spelets hus var 4-5 ggr större än Kansliet dom hade. Med flertalet små rum som går utmärkt att 
hyra ut till föreningar för brädspel/rollspel/kortspel.  
Man kunde hyra tillfälle från tillfälle eller permanent � till en högre kostnad typ exempel 3500 kr/mån.  
Hämta kunskap och information från “Barnens Hus” satsningen. De hade ett projekt på Riddarholmen, vi kan säkert 
hämta hem mycket information från därifrån.  
Hedvig har en del förslag om hur ett Spelets hus skulle kunna se ut, när vi närmar oss ett möjliggörande kan Hedvig 
bidra mer specifika detaljer. Rasmus skall boka möte med Folkets Hus om möjligt samarbete för ett Spelets Hus. 
Zishan och Sebastian finns som stöd för Rasmus. 
 

 
 

§5.1 Telge Tillväxt 
Zishan har gett feedback från Sverok sida om hur mässan upplevdes av oss. Det har även diskuteras om en 
informationskväll där vi informera om spelhobbyn samt att vi bjudits in till Telges onsdagskvällar och även de 
inbjudna till våra onsdagskvällar. Zishan spånar vidare på bästa form av vidare med Telge Tillväxt. Ta även hjälp av 
Emma Ström och se vad som går att göra och införskaffa mer information så att vi kan vidare informera. 
§5.2 Sveriges Elevkårer 
Sebastian har varit i kontakt med Sverok angående Sveriges Elevkårer. Ett samarbete verkade intressant från båda 
parter och Sebastian för vidare dialog med dem. 
§5.3 Myror 
Kajsa har haft mailkontakt med bostadsrättsföreningen, men inte fått svar så hon försöker med telefonkontakt och 
ser om det ger mer resultat. 
§5.4 Kansligruppen 
Då Kansliet har beslutat att låta föreningar boka Kansliets lokaler för fler aktiviteter ska det skapas en arbetsgrupp 
som ser till att information till föreningar och få in nya föreningar till kansliet och skapa aktiviteter för Sverokare. 
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STOCKHOLM§5.5 Unga hörselskadade 
Zishan har kontaktat SDUF men inte fått svar och inväntar svar efter Påskhelgen.  
§5.6 SF-bokhandeln 
Science Fiction-bokhandelns 30 års dag är i år och kommer därför att ha aktiviteter för att fira detta och 
undrar om Sverok önskar ha närvaro under deras event i Stockholmsbutiken. Det finns en kväll/ar avsedda för spel. 
Vi får göra i princip vad vi vill av det. Zishan supportar om det behövs hjälp med något! 
§5.7 Dragon’s Lair 
Mötet med Dragons Lair Föreningen idag var mycket intressant. 
Vi diskuterade att föreningen skall jobba och satsa på att profilera sig starkare som en egen verksamhet. Att tydlig 
göra skillnaden mellan butiken och föreningen. Det talade även om att samarbeta starkare med Sverok och andra 
föreningar genom att bjuda in men även att komma ut till andra och delta hos dem. 
Strategier för att tydliggöra föreningen och butiken fanns lite olika förslag. Använda tryckverkstaden för att trycka 
upp bättre skyltning, så att man kan särskilja föreningen. Flytta styrelsemöten från Dragons Lairs lokaler till Kansliet 
om möjligheten finns.. Jobba fram en logotyp för föreningen som särskiljer sig lite, och tydligare gräns på hemsidan 
där man kan söka sig till butiken eller föreningens hemsida. 
Dragons Lair har en volontärsgrupp på 60 medlemmar, varav man uppskattar 30 aktiva. Dessa kan finnas till 
förfogande för Kansliet i ett vidare samarbete om det finns intresse. Dessa individer är engagerade och går även 
gärna kurser hos Studiefrämjandet om det finns något som kan vara av nytta. Både föreningen och volontärerna är t 
ex intresserade av de olika ledarskapsutbildningarna. Man talade även om att Magic communityn ville närma sig 
Sverok mer då många av dem idag sitter på Dragons Lair såg dom positivt på att nyttja andra ytor och samarbeta 
med oss. 
De vill vidare stärka sina band med kansliet och välkomnar framtida möten, dialoger och samarbeten. Zishan och 
Hedvig jobbar vidare på ett vidare samarbete med Dragons Lair. 
§5.8 Saker på gång 
Distriktsutredningen 
Vårslaget 

§6 Beslutspunkter 
§6.1  Kickoff 
Beslut om att spela Laserdome där Kansliet spelar Singeplay mot andra besökare.  
Sedan äta middag på Kokyo då det finns vegan, vegetarian alternativ.  
John bokar platser på Laserdome, samt restaurangen. 

§7 Diskussionspunkter 
§7.1 MiFF och utlåning 
MiFF lånade Walkie-Talkies till GothCon. Kansliet var inte på plats så ingen har kvitterat ut den. Nu har en W-T 
försvunnit. Styrelsen diskuterar hur vi skall hantera sådant här hanterande.  
Zishan kommer att träffa MiFF då han inte är jävig och diskutera regler kring utlåning och om Walkie-Talkien inte 
dykt upp tom 2 maj blir MiFF ersättningsskyldiga. 
§7.2 Ekonomistöd 
Zishan och John tar ett möte med Anna (videokonferens eller fysiskt) går igenom mallen som Anna har skickat och 
gör en beställning av Ekonomistöd och dess “täckning”. 

 
§7.3 Övriga frågor 
Sebastian blev kontaktad av en förälder till en 11-årig som vill börja lajva.  
Vi tipsa om; Täbysommarlajv, Yggradasil, Kartineholms Äventyrsklubb. 

 

§8 Mötets avslutande 
Sebastian Krantz förklarade mötet avslutat klockan 22:25 och tackade för visat intresse. 
Signaturer 
 
_________________________________ datum:  ________________________________datum: 
Sebastian Krantz, mötesordförande   Zishan Ahmad, mötessekreterare 
 
 
 
_________________________________datum:  
Hedvig Lindström, protokolljusterare  


