Sverok Stockholm Styrelsemöte
Protokoll möte 3

24 maj 2008

Närvarande:
Nina Högberg.
Petter Blomberg.
Anneli Henriksson.
Christian Viklund.
Mårten Lagerstedt.
Sara Karlsson.
Björn Södergren.
Wilhelm Andersson.

1.1 Mötet öppnades.
1.2 Nina Högberg valdes till mötesordförande.
1.3 Christian Viklund valdes till mötessekreterare.
1.4 Anneli Henriksson valdes till justerare.
1.5 Mötets behörighet.
Mötet behörigt utlyst.

2. Rapporter.
2.1 Linconresa rapport.
Mårten gick igenom rapporten angående linconbussen.
Liten mängd folk som utnyttjade bussen, bland annat pga dålig information om bussen.
Rapporten lades till handlingarna.

2.2. Riksmöte rapport
Anneli rapporterade om Riksmötet.
Ninas blogginlägg om riksmötet lades till handlingarna som en rapport

2.3. Meningsfull fritid rapport
Nina gick igenom rapporten. Rapporten lades till handlingarna.

2.4. Tryckverkstaden rapport
Nina gick igenom rapporten. Rapporten lades till handlingarna.

2.5. Ekonomisk rapport
Petter är färdig med alla underlag för bokföringen fram till april.
Ekonomisk rapport från riks kommer senare.

3. Beslut.
3.1 Projektbidragsansökan: Gotlands Paintbollklubb
Styrelsen valde att bevilja delar av ansökan (se bilaga) och ge föreningen ett bidrag på 15 000kr
för inköp av en luftkompressor.
Motivering: Styrelsen tycker att detta är väldigt positivt då det både stödjer en Gotlandsförening
och tillika en paintballförening, båda lågrepresenterade bland distriktets tidigare utdelade
projektstöd.

Krav till föreningen för att få pengarna är att de skall skriva en artikel till Zworken.

3.2 Projektbidragsansökan: Lajvet Granland
Anneli anmäler jäv i frågan.
Styrelsen valde att avslå ansökan (se bilaga) men ge föreningen Granland ett räntefritt lån på
25 000kr som avskrivs så fort en kopia på ett 3-årigt hyreskontrakt, eller motsvarande, på
lajvområdet inkommer till styrelsen. Om ej kopia inkommer har Granland fram till och med den
31 december 2008 på sig att betala tillbaka lånet.

3.3 Resebidragsansökningar.
Runornas väktare (400kr), Troll (400kr) samt Innsmouth's finest (300kr) ansökte om resebidrag
(se bilaga) för resa till Lincon. Alla bidrag beviljades av styrelsen.

3.4 Policydokument.
Styrelsen beslutar att det är ok för enskilda styrelsemedlemmar att köpa mat för distriktets
pengar utifall att man har jobbat i minst 3 timmar. I övrigt gäller samma ekonomiska regler som
förra året.

3.5 Besök Expedition Gotland.
Styrelsen beslutar att styrelsen gör ett besök på Gotland 3-6 augusti,
att Nina ansvarar för att boka biljetter,
att vi innan nästa möte ska ha en plan för vad vi ska göra när vi är där.

3.6 Visionsmöte 24 augusti.
Styrelsen beslutade att vi genom en inbjudan i nästa nummer av Zworq kallar alla föreningar till
ett visionsmöte på kansliet söndagen den 24:e augusti.

3.7 Kansligruppens budget.
Styrelsen beslutade att ge kansligruppen en budget bestående av:
2000kr förbruksmaterial
3000kr städ
1000kr kök
1000kr sov

3.8 SMS-system för BOE
Petter anmäler jäv i frågan.
Styrelsen beslutar att bevilja ersättning för arbetet (se bilaga).

4. Diskussioner.
4.1 Resebidrag.
Styrelsen fattar ett principbeslut att inga schablonresebidragsansökningar godkänns
utifall att Sverok Stockholm anordnar bussresa till samma arrangemang.
Sara och Mårten får i uppdrag anordna en bussresa till Närcon

4.2. Rutiner för handlingar samt protokoll.

Styrelsen kom fram till att handlingarna skall finnas tillgängliga i god tid för att man skall
kunna hinna gå igenom dem med god marginal.

5. Avslutande formalia
5.1 Övriga frågor.
* Susanne Vejdemo undrar om styrelsen var intresserad av en skrivare.
Sara får i uppdrag att hänvisa Susanne till Daniel Armyr
* Anneli får i uppdrag att ta fram ett förslag på en grafisk profil för kläder till
Sverok Stockholm till nästa styrelsemöte
* Kontrakt.
Ingen större risk att kanslibyggnaden rivs inom de närmaste 3 åren.
Styrelsen skall börja fundera på ny lokal.

5.2 Kommande möten.
28 Juni kl 13:00.
14 september kl 12
26 September kl 12

5. Mötet Avslutas.

Mötesordförande

Mötetssekreterare

Nina Högberg

Christian Viklund

Mötesjusterare

Anneli Henriksson

Bilagor

2.1 Rapport: Linconbuss 2008 Med Sverok Stockholm.
Av: Mårten Lagerstedt
Evenemangsbussar är något som Sverok Stockholm haft länge. Hur länge kan säkert någon
med bättre koll svara på. Hur som så var just Lincon bussen 2002 min första kontakt med
Sverok. Jag kan nog säga att hade det inte varit för den bussen hade jag troligen inte åkt till
Lincon de året och i det i sin tur hade gjort att jag inte blivit aktiv inom Sverok. Något som
hade varit tråkigt då jag anser att min kontakt med Sverok är en av de bättre sakerna som hänt
i mitt liv.
Nog om mig och till årets buss.
Vi bokade buss med Botkyrkabuss samt via dom en gate (gate 27) på Cityterminalen. Vi åkte
ner på onsdags kvällen samt hem söndag. Res mässigt gick allt klockrent och vi kom både dit
och hem utan några problem. Det gick till och med snabbare än av jag antagit. Under 3
timmar
Men nu till det viktiga som ni alla väntat på. Siffror och pengar.
Vi satte kostnaden för resan på 200 kr tur & retur samt 100 kr om man endast åkte enkel resa.
Vi hade 15 personer ner och 17 med oss upp. Vilket ger oss en summa på 3,200 kr i inkomst.
Kostnaden för resan blev 11,520 kr (exkl moms). (Se bilaga med bekräftelsen)
Kostnaden för Sverok Stockholm ser ut att landa på ca 9,000 kr
Jag e nog inte ensam om att tycka att det var lite för få deltagare på denna resa. Men vad beror
det på?
Självklart har jag några teorier
•
Långt Lincon. Alla vill inte spendera 4 nätter på konvent utan tycker att 2-3
räcker
•
Samma helg som första maj. Många har andra fasta saker planerade till första
maj
•
Dålig framförhållning. Vi var ute lite för sent med att vi skulle bussa. Det bör
vara bestämt och utannonserat redan innan Sverok Stockholms årsmöte
•
Dåliga rutin underlag. Jag tycker det bör finnas någon typ av lathund så när en
nya kommer för att fixa buss så behöver dom inte uppfinna hjulet på nytt. Med t.ex. var/hur
man gör PR samt vilka bussbolag som är bra att fråga mm.
•
Dåligt PR arbete av ansvarig. Alltså jag Mårten. Jag fixade inte det hela så bra
som jag troligen kunnat göra.
•
Orutinerad ansvarig. Se ovan
Det finns säkert fler orsaker men dessa 6 tror jag var ledande faktorer.
Bussarna Framtid
Jag hoppas att denna resa inte är spiken i kistan för gemensamma evenemangs resor i regi av
Sverok Stockholm

Jag tycker att vi ska ha 2 resor/år.
Så varför ska vi ha dessa resor? Jag har även här några tankar
•
Riktat stöd till dom som inte söker annat bidrag
•
Stöd till personer som ensamma åker på konvent och inte tillsammans med en
förening
•
Ett bra sätt att visa Sverok Stockholms ansikte för folket samt att vi faktiskt gör
saker
•
Ett bra sätt att visa att Sverok Stockholm är det bästa och ledande distriktet inom
Sverok
•
Det uppskattas av alla som åker med
Tack för att jag fick ordet så hörs vi säkert snart igen

2.2 Rapport: Riksmötet
Av: Nina Högberg
Jag är trött och nyss hemkommen från Sveroks riksmöte. Det har varit en otroligt trevlig och
givande helg som gått alldeles för fort. Egentligen tjuvstartade festligheterna redan i torsdags
när jag, Sara, kotte, Fredrik och Thor spenderade en kanslikväll med att måla stadshustornet
på en limegrön banderoll. Till detta tillverkades också en större mängd "Jag stödjer Sverok
Stockholm"-knappar (tack till John för motivet, stadshustorn i hjärta) samt en "Vem är du
mest lik: Nina eller förbundsstyrelsen? Testa dig själv!"-presentation av min verksamhetsplan.
På riksmötet gjorde jag mycket kul, men framförallt det här:
•
•
•

Fick igenom en bra verksamhetsplan
Vann alkoholpolicyn
Spelade bort sju tårtor i en Fluxx-duell

Tårtpunkten är nog det som är mest angeläget för distriktet så jag ska börja med att berätta om
den. Under lördagskvällen hade vi en finare middag, trerätters och lite pampigt sådär. Flera
personer höll fina tacktal till andra förbundsaktiva. Det var lite för smörigt att sitta och lyssna
på tyckte jag, så jag ställde mig upp och höll ett tämligen improviserat tal om hur Sverok
Stockholm är förbundets ledstjärna. Jag påtalade också bristen i att förbundsstyrelsen inte ser
vår storhet, och utmanade Aimée (förbundsordförande) på en duell i Fluxx. Insatsen från vår
sida var att baka sju tårtor utan potatismos till förbundsstyrelsen. Deras insats var att ha
limegröna gardiner på det blivande förbundskansliet, till kanslisternas fasa.
De antog utmaningen och klockan 23:00 möttes vi i lobbyn för att spela det mest ödesdigra
Fluxxpartiet i Sveroks historia. De tappra kämparna var jag, kotte och Alex iförda Stockholms
profilfärg. De vi stod upp emot var de lömska Aimée, Jesper och Maria. Emil bidrog med en
oöppnad Fluxx-lek för att säkerställa att inget fusk hade begåtts. Kampen var lång, hård och
ofta hjärndöd men efter många svängningar i poängställningen blev vi tyvärr tvungna att
acceptera en förlust. Men oroa er inte: kampen fortsätter! Vi kommer att göra allt som står i
vår makt för att försvara distriktets ära!
Till min hjälp i att leva upp till detta löfte har jag dessutom mitt nya redskap:
ordförandesläggan, för tunga beslut. En 20-årspresent från några goda vänner, som även
denna delades ut under middagen.
När det gäller själva riksmötet så var det en väldigt intressant historia. Det första jag möttes av
när jag kom till möteslokalen var att de skippat de tämligen standardiserade bänkraderna till
förmån för stolar i cirkelformation. Med ett talargolv i mitten kändes det betydligt trevligare
än den formellare varianten med talarstol längst fram. Mycket bra initiativ! Tyvärr hade det
vissa praktiska problem, såsom avsaknaden av bord eller att presidiet inte hade lika bra
överblick.
Som komplement till den vanliga plenumdebatten infördes det även fria diskussioner.
Mötesdeltagarna hade möjlighet att under ett par timmars tid vandra mellan åtta olika
moderatorledda diskussionsgrupper som behandlade olika ämnen ur dagordningen. Jag måste
erkänna att jag var skeptisk till detta i början, men så här i efterhand tror jag att det var
jättebra och nyttigt för Sverok! Vi är duktiga på att babbla i vanliga fall, men här hade vi även

lite press på oss att göra konkreta förslag av alla idéer. Och att ha större delen av alla
yrkanden lagda redan innan plenumdebatten var ett stort plus!
Tyvärr hann jag själv inte delta i så många diskussioner. Jag inledde passet med att föredra
min verksamhetsplan inför en liten grupp åhörare. Det blev mycket fokus på skillnaderna
mellan mitt konkreta och förbundsstyrelsens fluffiga förslag, och fördelarna och nackdelarna
med de olika varianterna. Inte så konstruktivt tyvärr! Jag hade hoppats att det skulle dyka upp
fler nya idéer - inte bara ja/nej-kommentarer. Syftet med att lägga ett alternativt förslag var
ändå främst att väcka diskussion, inte att själv bestämma innehållet... Det är ändå inte jag som
ska arbeta med det! Hursomhelst slutade diskussionspasset med att jag och Aimée blev
ivägskickade för att prata på egen hand istället.
Vi satte oss helt enkelt och skrev om verksamhetsplanen. Vårt nya förslag var lite av en
kompromisslösning: väldigt mycket flufftext togs bort, jag fick med alla de mål jag tyckte var
viktiga och jag fick in föreningsutveckling som ett fokusområde. Bra jobbat!
Förbundsstyrelsen å sin sida fick behålla spel för alla som ett fokusområde och vi bestämde
oss för att istället peta internorganisation från den listan. När vi lagt fram vårt färdiga förslag
kom det inte helt oväntat ett gäng synpunkter från Staffan, varav vi jämkade oss med de
flesta. Under debatten valde Sven att lyfta mitt ursprungliga förslag, vilket jag inte hade
någonting emot (win-win-situation för mig eftersom jag nu stod bakom och var nöjd med
båda alternativen) men detta fick inget större gensvar bland ombuden.
I övrigt hände det inte så mycket anmärkningsvärt under mötet för min del. Mitt förslag på
alkoholpolicy (som var en nedbantad version av styrelsens) klubbades igenom, vilket var lite
roligt eftersom det är en fråga jag egentligen är totalt ointresserad av. Men kul att det kunde
vara andra till hjälp i diskussionen! Nu känner jag att jag är lite för trött för det här, men det är
möjligt att det blir fler inlägg på riksmötestemat för min del!

2.3 Rapport: Meningsfull fritid
Av: Nina Högberg
Projekt Meningsfull fritid går framåt. Hittills har Svenska Scoutförbundet,
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Stockholms Schackförbund, Friluftsfrämjandet, Vi Unga,
Stockholms läns ungdoms samarbetsorganisation (SUS) och Stockholms stads
idrottsförvaltning visat stöd för projektet.
Efter dialog med Ungdomsstyrelsen har vi bestämt oss för att utöka projektet till att inte bara
innefatta gymnasieskolor utan även hålla föreningsworkshops på fritidsgårdar.
Ungdomsstyrelsen får nämligen inte ge bidrag till aktiviteter som sker på lektionstid, så vi har
gjort om vår projektplan och budget för att motsvara deras krav. Vi har dock ännu inte fått
något beslut från dem.
I skrivande stund har vi tryckt cirka 300 A3-blad samt 230 C4-kuvert på Sverok Stockholms
tryckverkstad. Vi har också använt oss av kansliet som arbetsplats på onsdagar och torsdagar.

2.4 Rapport: Tryckverkstan
Av: Nina Högberg
Unga Forskare Stockholm har fått en A1-skrivare som de har ställt i vår tryckverkstad. Vi får
ha den där så länge vi vill, under förutsättningen att de också får använda den. Den skriver i
färg, och använder sig helst av glansigt A1-papper på rulle.

3.1 Projektbidragsansökan: Gotlands Paintballklubb
Av: Dennis Karlsson, ordförande Gotlands Paintballklubb
Verksamhetsbeskrivning för Gotlands Paintballklubb
Gotlands Paintballklubb, GPBK, är en ideell förening vars syfte är att på Gotland främja och
vidareutveckla utövandet av paintballspel både som sport och fritidsaktivitet.
Vi startade som ett glatt kompisgäng som var nyfikna på paintball. Efter lite diskussioner kom
det fram att många var intresserade. Föreningen bildades i september år 2007.
Eftersom vi inte kände till speciellt mycket om paintball och inte hade någon mark att vara på
gick det rätt så segt i början. Först försökte vi få ett stycke mark av Gotlands kommun men
det stycke mark vi valde låg dels relativt dumt till och krävde stora investeringar i skyddsnät
för att kunna användas, dels var kommunens handläggare oroliga för markslitaget då marken
bland annat ligger i vattenskydds område.
Det var ungefär då vi kom på att säkerheten inte var något billigt område. Det nät som hade
krävts hade i sig kostat nära 10000 kr och vi som nybildad förening hade inte någon budget
att tala om, det som fanns behövdes till andra saker. Som tur var fanns det privata kontakter
att tillgå, någon kände någon som ägde skog. Han ringde upp och denne någon blev genast
intresserad och ville bli medlem. Vi åkte runt och tittade på några ställen och hittade den
ideala skogen, det enda som behövdes var lite arbete och vi kunde börja spela.
Men för att spela krävs ju en hel del utrustning också och vi som nybörjare hade ingen
kunskap om vad som passade oss. Vilken drivgas skulle vi använda och vilka markörer var
prisvärda? Det gick livliga diskussioner på vårat forum, skulle vi välja kolsyresystem eller
tryckluftssystem. Slutligen kom vi att enas om att tryckluft torde vara den bästa drivgasen,
själva luftsystemen är dyrare att köpa in men billigare att fylla på och mindre känsligt för
vädret.
Efter att ha spelat några gånger på banan började planer på fort och hinder ta form, två fort
skulle upp och vi skulle ha en bunker någonstans på mitten med lite mindre hinder utspridda
på strategiska platser. Vid det här laget började 2007 närma sig sitt slut och vi hade 35
medlemmar varav ungefär en tredjedel var tjejer.
Nu är vi fler medlemmar och jobbar konstant med att utveckla oss, banan och föreningen för
att få ut maximalt med nöje ur våra träffar. Ett viktigt steg i utvecklingen av föreningens
aktivitet är att säkra tillgången till de nödvändiga komponenterna för utövandet av paintball,
där drivgasen står i fokus.
Som tidigare nämnts så enades föreningens medlemmar om att använda sig utav tryckluft som
drivgas. Till en början har det gått bra att besvära dykarklubbar och dylikt för att få tillgång
till tryckluft, men allt eftersom medlemsantalet och aktiviteterna ökat, så har det börjat bli
ohållbart och kostsamt att vara beroende av andra verksamheter för att kunna utöva vår
aktivitet.
Vi har därför börjat spana efter en egen luftkompressor så att vi kan erbjuda våra medlemmar
tillgång till kostnadsfri drivgas. Att ha tillgång till detta skulle bespara föreningens

medlemmar mycket extra åkande och pengar. En egen luftkompressor skulle även möjliggöra
att aktiviteten under våra träffar inte skulle behöva begränsas av tillgången på drivgas.
Som det är i nuläget får vi packa ihop och dra oss hemåt allteftersom tryckluften börjar ta slut.
Med tillgång till egen tryckluft så avgörs speltiden av individen och inte av yttre faktorer som
drivgas. Ett annat problem som börjar visa sig nu när sommaren är i annalkande och
aktiviteter så som dykning börjar ta form, är svårigheten med att vara beroende av
dykarklubbar för drivgas.
Deras egen aktivitet gör det allt svårare att få tag i, samtidigt som behovet av tryckluften ökar
då sommaren givetvis är högsäsong även för oss paintballspelare.
En egen kompressor skulle även göra det möjligt för oss att arrangera ett större paintball
event. Att anordna en större årsträff eller stort paintball evenemang av annat slag är något vi
funderat på, men problemet med att få tag i drivgas för ett stort arrangemang har hela tiden
funnits i bakhuvudet.
Offert Lummelunda Paintballshop
Offert - 1023
Er referens: Dennis Karlsson
Offert - Kompressorpaket
1 Luftkompressor 310 bar (Bensin eller EL) 362221 21 999,00 21 999,00
6 Luftsystem 3K preset 47 ci Inspire 800101 829,00 4 974,00
Leverans- och expeditionsavgifter Frakt 150 kg 1 200,00
Summa SEK
28 173,00
Rabatt - Vårerbjudande
Total med rabatten inräknad
moms 5000
netto 20 000
Summa SEK 25 000,00
Ninas behandling av ansökan:
Jag har varit i kontakt med Gotlands Paintballklubb för att reda ut diverse oklarheter i deras
ansökan. För det första för att konstatera hur mycket pengar de söker. De söker hela summan,
25 000 kr. Efter lite dialog har vi däremot kommit fram till att föreningen som mest kan lägga
40% egen insats för att ändå ha råd att genomföra köpet. Anledningen till att de valt denna
kompressor är att det finns ganska höga krav på hur högt tryck den ska ha, så det fungerar inte
att bara gå till en affär och köpa en billigare variant.
Igår fick jag däremot höra att föreningen nu också har spanat in en sämre men billigare
begagnad kompressor för 12 000 kr.
Föreningar som sysslar med paintball är ovanligt i Sverok Stockholm. Föreningar som är
verksamma på Gotland är också ovanligt. Mitt förslag är att vi beviljar föreningen 15 000 kr i

bidrag för att köpa en kompressor med tillbehör, och låter dem själva avgöra om de vill köpa
den sämre varianten eller om de vill lägga egen insats och ta den dyrare.

3.2 Projektbidragsansökan: Granland

Projektbeskrivning
Lajvet Granland av Föreningen Granland 10-15 juni 2008
Förord
Vi i arrangörsgruppen till Granland har sedan lajvet Uvudden sommaren 2007 haft en stor önskan
att skapa ett krigslajv baserat på de händelser som där utspelade sig. Ganska snart efter det lajvet,
och efter att ännu en gång bevistat krigslajvet Krigshjärta (som arrangerades av en förening som
heter Kött och Blod, som vi i Föreningen Granland bedriver nära samarbete med), drogs projektet
igång med fiktionsskrivning och utveckling av regler, vision, koncept osv.
Historia
Projektet offentliggjordes första gången 1 december 2007 när hemsidan www.granland.se började
visa kort information om lajvet och en påminnelse om att titta in den 1 januari 2008, då resten av
materialet skulle släppas. Efter den 1 januari 2008 påbörjades arrangerandet på allvar med det
som arrangörsgruppen valde att kalla ”PR-fasen”, en fas som innebar tillsättandet av nödvändiga
roller och att sprida budet om arrangemanget, denna fas avslutades 1 mars, då ”den Praktiska
Fasen” inleddes. Den praktiska fasen innebar framförallt att anmälan öppnades upp, men även att
vi påbörjade ritningar och idéer för framtida byggnationer på det område som vi funnit i
Åkersberga, Stockholms Län. Kontrakt skrevs med områdesägarna mot slutet av mars, efter att vi
kommit fram till ett bra kontrakt som gynnade båda parter.
Mål
Vi har i arrangerandet till det här lajvet, satt ett antal mål som vi tänker lyckas med.
Vi vill arrangera ett jätteroligt lajv, med betoning på soldatlajvande, mycket
stridigheter och häftiga scener men framförallt ett verkligt och levande lägerliv.
Vi vill införa armborst och spjut som dominanta, eller i alla fall tillgängliga, vapen
inom Lajv-Sverige. Vi har tagit fram en säker och lättillverkad konstruktion för båda två, och
hoppas att detta sprider sig.
Vi vill tvätta bort den fula stämpel som strids- och soldatlajvande har fått pga år av
boffrande på Svenska lajv. Vi tror på ordentligt och seriöst soldatlajvande där det läggs mycket
fokus på lägerlivet, taktik och strategi samt fiktionen. Striderna är bara en liten del av det hela.
Hittills har vi gjort…
Vi har haft offentliga möten för arrangemanget varje onsdag kl 17:30 på Café Gråmunken ända
sedan 1 december 2007. Dessa har varit inställda en gång, under julfirandet, och kommer att vara
inställda den 30 april, eftersom att vi i arrangörsgruppen då är på lajv. I övrigt har mötena hållits
på samma tid, samma plats och dessvärre även med samma programledare. Dessa möten har varit
en stor knutpunkt för hela arrangemanget, vi har kunnat prata igenom rollkoncept, visioner,
fiktioner och mycket mer med deltagare från hela Sverige. Den längst ditresta kom ifrån
Skellefteå (fast han gjorde värnplikten i Sthlm, så det räknas väl kanske inte). På mötena har
deltagare kunnat komma med förslag på olika regeländringar, fiktionsändringar eller liknande, vi
har dessutom inom arrangörsgruppen tagit upp förslag som anlänt via mail eller forum.
Förutom dessa möten har arrangörsgruppen medverkat på ett lajv i den kampanjvärld som vi och
arrangemanget Uvudden 2007 delar under februari 2008, där spelade vi rekryterare till en

av de fraktioner som finns på lajvet. Vi har varit och tryckt visitkort och affischer i Sverok Sthlms
lokaler (våra största tack till tryckgurun Ros), som vi delat ut och satt upp runt om i staden. Vi har
sytt vapenrockar och fanor för olika fraktioner på lajvet, samt haft fotosessioner för att få
inspirationsbilder till dessa fraktioner. Vi har haft en workshop för sömnad, med betoning på
rustplagg och uniformer på Punkt Medis, Medborgarplatsen, under helgen den 11-13 april. Där
sålde vi tyg och stoppning till självkostnadspris åt de medverkande. I skrivande stund är två
ytterligare workshops planerade, den ena tar plats under helgen 18-20 april i en av arrangörernas
träverkstad på Södermalm och har betoningen ”Allt i Trä”, där deltagarna kan bygga sängar,
sköldar, spjut, kistor m.m. Den andra tar plats i samma verkstad under helgen 9-11 maj, och har
betoning på spjut och armborstskäktor.
Området
I vårt sökande efter ett bra lajvområde nära Stockholm fann vi ett par skogs och gårdsägare i
Åkersberga med ett fantastiskt vackert lajvområde, som ändå ligger nära Stockholm.
Områdesägarna är fruktansvärt hjälpsamma och entusiastiska inför det här projektet (de tänker
själva delta) och har hjälpt oss med massvis med saker. Bland annat vatten, verktyg för att kunna
utföra byggnationer på området, hästar till lajvet osv. Området är på alla sätt och vis helt
underbart, det är avskiljt ifrån civilisationen, det ligger bara 6 mil ifrån Stockholm Central, det har
omväxlande terräng, en sjö och stora ängsmarker. Vi har planer på att göra det till ett permanent
lajvområde i Stockholmstrakten. Den enda nackdelen är att området på sina platser är väldigt
vattenskadat och då det inte finns ordentliga vägar är det svårt att transportera material. Vi tänker
förädla det området genom att dika ur, bygga broar, röja vägar och rensa sly. Vi tänker dessutom
uppföra två sorters byggnationer som är nödvändiga för arrangemanget, dass och eldstäder. Men
för att göra dessa förädlingar och byggnationer behöver vi ekonomiska medel som sträcker sig
utöver det vi kan få ifrån anmälningsavgifter. Det är därför vi vänt oss till er, våra kära SverokStockholmare.
Ansökan
Vi inom Föreningen Granland vill ansöka om 25,000 kr för att utföra permanenta byggnationer
och förädlingar på lajvområdet i syfte att kunna använda det till det här arrangemanget och att
förädla det för andra lajvarrangörer. Pengarna kommer huvudsakligen användas till virke till dass
och broar, bensin för transporter, men även till mat åt de frivilliga föreningsmedlemmar som
kommer att utföra arbetet. Om några pengar blir över, kommer dessa att användas till
underprioriterade idéer, såsom vakttorn och pallisader.
Kontaktuppgifter
Ansvarig för projektet är Föreningen Granlands (F080007-5) kassör, Hampus Ahlbom.
Hampus Ahlbom
Ringvägen 39a
11863 Sthlm
hampus@granland.se
073-7310319
Kontaktansvarig för frågor om området: Områdesägare Alex Ekström-Norman
Alex Ekström-Norman
Lagboda, pl.2890
76010 Bergshamra
stormingnormans@hotmail.com
073-6186076

Budget
Anmälningsavgifter som betalas på lajvet eller i efterhand kommer att gå till oförutsatta utgifter,
budgetunderskott och att läggas i föreningens kassa för nästföljande lajv. En viss del kommer
även gå till postproduktion. Underskott läggs ut ifrån arrangörernas privata ficka till dess att
pengar kommer in.
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Beräknade Intäkter
Summa
Projektbidrag från Sverok á 1
tot: 25000
Föreningsbidrag ifrån Sverok á 1
Medlemsbidrag från Sverok á 40
Anmälningsavgifter som inkommit i tid till lajvet, 250kr á 40st
tot: 16200

25000
3000
3200
10000

summa in: 41200
Beräknade utgifter
besin för transport av virke, drift av maskiner osv
virke till dass
vikre till broar
mat till arrangörer och funktionärer som bygger

6500
7580
8700
2220
tot: 25000

material till vapenrockar och fanor
hyra utav lajvområde
hyra utav hästar
hyra av vattentankar
vatten
och tunnor till avförning
hemsida och hemsideutrymme
material till spjutprototyp
inhyrning av musikanter till releasepartyt
hyra utav bord, bänkar och tält
bankkonto och bankgiro

1700
1500
1000
6000
800
1600
1093
260
320
2500
562
tot: 17 335
summa ut: 41 773

3.3 Resebidragsansökningar
Hej!
Vi är fyra käcka gossar som avser åka bil från Stockholm till LinCon
2008. Vi tillhör föreningen "Runornas Väktare". Är det någon mer
information ni behöver?
Mvh
Björn Hansson
Hej!
Vi är fyra stycken ifrån TROLL som ska åka ner på lincon med bil under torsdag
förmiddagen. Vi ansöker härmed om resebidrag för det. Varför vi inte kan åka ner med bussen
är för att två av oss garanterat jobbar så pass sent att vi inte hinner med sverok-bussen som
går kl 18:00 på onsdagen utan att behöva ta ut extra ledighet från jobbet, det tycker inte jag
skall behöva göras enbart för att hinna med en buss som åker ner kvällen innan konventet ens
har startat.
MvH
Björn Södergren

Föreningen Innsmouth's Finest åker ner till LinCon den 2-4 maj, och söker därför resebidrag
till bilresan. Vi kommer vara tre personer som åker ner.
Peter "Salle" Sahlin

3.8 Beslutsunderlag  vidareutveckling av SMSsystem för
begäran om ersättning
Syfte
Att underlätta kassörens arbete och att förbättra kontakten mellan kassören och de som är
aktiva i distriktets verksamhet.
Mål
• Att göra systemet lätt att lämna över till framtida kassörer.
• Att systemet är lätt att använda för följande uppgifter:
• Lägga till personer som begär ersättning
• Ändra uppgifter om personer
• Lägga till ny begäran. Ett unikt BOE-nummer skapas. BOE-numret används för att
identifiera transaktionen på kontoutdraget, och matchas mot rutan på blanketten.
• Skicka SMS eller mail om att begäran har inkommit. Meddelandet ska gå att anpassa innan
det går iväg så att information kan läggas till in manuellt.
• Markera en begäran som utbetald.
• Skicka SMS eller mail om att begäran har blivit utbetald. Meddelandet ska gå att anpassa
innan det går iväg så att information kan läggas till manuellt.
Befintligt system

I det system som finns idag går det att lägga till personer, men det går inte att ändra en
persons uppgifter i efterhand. Det går att lägga till en ny BOE och sedan markera den som
utbetald. Vid var och en av dessa
händelser går det iväg ett förbestämt SMS som inte går att anpassa.
Tidsplan
Denna förändring bör gå att genomföra inom en månad från att Sverok Stockholm beslutar att
genomföra vidareutvecklingen. Om projektet inte genomförts inom tre (3) månader från att
beslutet tas anses avtalet ogiltigt och ett nytt beslutsunderlag ska tas fram.
Genomförande
Förslaget innebär att vidareutvecklingen görs av Petter Blomberg, som har F-skatt och
fakturerar Sverok Stockholm.
Budget
Förslaget är att ge Petter Blomberg i uppdrag att genomföra projektet till en kostnad
motsvarande 8 arbetstimmar á 170 kr.
Kostnaden för projektet är därmed 1 360 kr exkl moms, 1 700 kr inkl moms. uppföljning och
utvärdering
När projektet är genomfört ska Petter Blomberg skriva en rapport och skicka till Nina
Högberg, som ska testa systemet i den mån som anses nödvändig för att tillse att hela
projektet genomförts.
Om projektet anses slutfört ska Nina tillsammans med ytterligare en firmatecknare som inte är
jävig skriva en kort rapport till nästa styrelsemöte. När rapporten är skriven äger Petter
Blomberg rätt att fakturera för projektet.

