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Protokoll fört vid Sverok Stockholms styrelsemöte
2007:10
Närvarande: Nina Högberg, Frida Åhlvik, John Lundhgren, Olivia Totemark-Lindström, Petter
Blomberg, Anneli Henriksson.
Gäster: Ola Thews.
1.1

Mötets öppnande

1.2

Val av mötesordförande
Nina Högberg valdes till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare
Anneli Henriksson valdes av mötessekreterare.

1.4

Val av justerare
Olivia Totemark-Lindström valdes till justerare.

1.5

Mötets behörighet
Mötet är behörigt kallat.

1.6

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med tillägg av punkten 4.2, Onsdagsmiddagar.

1.7

Föregående mötesprotokoll
Saknar bilagor, ligger i Annelis dator.

2.1

Rapport: Inkommen post
Vi har fått en inbjudan av SUS, som bjuder in på medlemsträff den 9 november.
Nina har fått brev av en fritidsledare i Järfälla som vill ha någon som kan spelleda rollspel
med fritidsungdomarna. John hör med sina kontakter.

2.2

Rapport: Distriktet på Stockholms Spelkonvent
(Se bilaga 1)
Rapporten läggs till handlingarna.

3.1

Beslut: Bokningssystem till kansliet
Styrelsen beslutar att ge Nina och Petter mandat att skriva ett avtal med Håkans lajvgrupp
för det bokningssystem som föreningen äger och som distriktet i nuläget använder. Distriktet
ska max betala 10 000 kr för systemet.

3.2

Projektbidragsansökan: Medeltidmusikfestival (studiefrämjandet)
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Styrelsen beslutar att avslå projektbidragsansökan, eftersom projektet inte går ihop med
distriktets syfte, som är att främja spel. Vi föreslår att Studiefrämjandet, om de vill, istället
vänder sig till Sveroks förbundsstyrelse för denna sorts samarbete.
3.3

Projektbidragsansökan: NovemberLAN
Styrelsen beslutar att avslå projektbidragsansökan i sin nuvarande form.
Styrelsen beslutar att köpa in tre nya switchar á 24 platser till distriktet, för en summa av
3200kr, vilka föreningen kan låna. Petter blir inköps- och administrativt ansvarig för
switcharna.

4.1

Grundgaranti
(Se bilaga 2)
Styrelsen diskuterar förbundsstyrelsens förslag på grundgarantiregler och författar ett svar
till förbundsstyrelsen.

4.2

Onsdagsmiddagar
Frågan om onsdagsmiddagarnas framtid har återigen kommit upp på forumet. Vi diskuterar
och beslutar att tills vidare fortsätta med onsdagsmiddagarna, men att låta personerna på
dem utföra riktade uppgifter från styrelsen.

5.1
Övriga frågor
5.1.1 RIP till Risografen
John tar upp diskussionen om huruvida vi vill köpa in en ny RIP till Rison. Han har fått ett
tillfälligt erbjudande där priset för den är 1000 kr i månaden, i totalt 40 månader. I och med
att vi redan investerat så pass mycket pengar i tryckverkstaden så känner styrelsen att det är
motiverat att lägga ytterligare 40 000 kr för att få mycket bättre funktionalitet och bättre
användarvänlighet i den.
Styrelsen ger John mandat att beställa en ny RIP.
5.2

Verkställelselista
Uteblir. Istället kommer Nina till nästa möte att sätta sig med gamla protokoll och sätta ihop
en ny verkställelselista med bakgrund av gamla protokoll.

5.3

Kommande möten
Möte 11 hålls den 16/10 klockan 19.00 på kansliet.
Möte 12 hålls den 6/11 klockan 19.00 på kansliet.

5.4

Mötets avslutande
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Bilaga 1 – Distriktet på Stockholms spelkonvent
Av: Nina Högberg.
I helgen (21-23 september) fanns distriktet representerat på Stockholms Spelkonvent genom ett
informationsbord och ett sms-spel. Vid det limegrönklädda informationsbordet delades det ut nyckelband,
foldrar om Sverok och distriktet, senaste numret av Zworq och godis. Där fanns även föreningen
Världssmedjan som informerade om sitt nyligen färdigställda rollspel Wizardry and Witchcraft (som skapats
med hjälp av projektbidrag från distriktet).
Sms-spelet var ett samarbete mellan distriktet och företaget Green Hat People. Genom deras sms-speltjänst
kunde vi hålla ett spel som gick ut på att lösa olika nördiga gåtor, både i textform och genom att lösa
problem på platsen.

Bilaga 2 – Grundgaranti
Kära förbundsstyrelsen,
Vi har tagit del av ert remitterade regelförslag för grundgarantin och diskuterat det på ett
styrelsemöte den 27:e september. Vi tackar så mycket för förtroendet men måste säga att vi oroas av
förbundets tämligen lätta syn på distrikten.
190 000 kr i grundgaranti. Det är 2000 kr mindre än vad vi årligen kommer att betala i hyra till och
med 2010. Om vi förlorade våra landstingsbidrag skulle vi behöva 500 000 kr i grundgaranti det
första året och 300 000 kr det nästkommande för att lyckas avsluta våra löpande kostnader. Ett
skuldsatt distrikt är inte ett distrikt värt att tala om, och ett distrikt utan likviditet riskerar dessutom
att dra ner Sveroks generella rykte genom sina affärer med externa kontakter. Genom att besluta om
en grundgaranti på 190 000 kr hävdar ni därför indirekt att distrikten inte är viktiga för Sverok, att
de är någonting man kan vifta undan med lite fickpengar så fort det blir problem.
Inget distrikt väljer att bli utan pengar. Att då tvinga dem att leva på existensmininum är någonting
vi tror att allt potentiellt engagemang kan ta skada av. Detta undergräver möjligheterna att på sikt
bli ett verksamt distrikt igen. Vi anser att det är viktigt att ge distrikten goda möjligheter att inte
bara överleva utan även att växa.
Därför föreslår vi att ni omedelbart höjer grundgarantin till 500 000 kr.
Vänliga hälsningar
Sverok Stockholm - det dryga distriktet.
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