Protokoll nummer 16 för Sverok Stockholms Styrelse

6/10-2014

Styrelsemöte nr. 16 för Sverok Stockholm den 6/10-2014
Närvarande:
Agnes Ambrosiani
Sebastian Krantz
Erland Nylund
Rasmus Storkamp
Zishan Ahmad
Hedvig Lindström
John Lundgren
Adjungerade till mötet
Caroline Brorson, regional föreningskonsulent i Stockholm, Sverok
Ej Närvarande
Kajsa Harnesk

§1 Inledande formalia
§1.1 Mötets öppnande
Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 20:20 och hälsade alla välkomna
§.1.2 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade
att
notera att 7 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 Sebastian Krantz till mötessekreterare.
§1.5 Val av justerare
Mötet beslutade
att

välja Erland Nylund till protokolljusterare.

§1.6 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att
fastställa dagordning enligt bilaga

§2 Beslutspunkter
§2.1 Upphandling av skrivaravtal
Avtalet för Riso-skrivaren löper snart ut och styrelsen undersöker vad föreningen ska göra. Zishan Ahmad
redogör för alternativen och styrelsen diskuterar huruvida avtalet ska sägas upp eller förnyas med lägre pris.
Mötet beslutade
att
anta offerten från masteroffice som förlänger avtalet med två år med en lägre
kostnad..
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§2.2 Gestetnern
Mötet diskuterar om Sverok Stockholm ska behålla sin laserskrivare/kopiator av märke Gestettner. Just
nu betalar distriktet ungefär 7000 kronor per år för den, vilket styrelsen betraktar som en onödigt hög
kostnad. Zishan Ahmad redogör för alternativ med scannerfunktion för ett engångspris där distriktet
samtidigt får en surfplatta som kan användas vid besök.
Mötet beslutade
att
uppdra Zishan Ahmad att säga upp avtalet till Gestetnern.
§2.3 Canó Lajv
Föreningen Canó Lajv, som arrangerar lajvkampanjen Drömmen om Sanctera, blev under sitt lajv i sommar
bestulna på lånad ljudutrustning och satta i skuld från företaget. De har samlat ihop större delen av skulden och
ber nu distriktet om ett lån på 8915 kronor för att betala tillbaka skulden.
Mötet beslutade
att
Låna 8915 kronor till föreningen Canó Lajv mot en avbetalningsplan
att
Uppdra John Lundhgren och Zishan Ahmad att genomföra överföringen
§2.4 Distriktsrepresentant till riksmötet
Som distrikt i förbundet Sverok har vi rätt att skicka representanter från vår förening till Riksmötet för att föra
vår talan. Den har resa, boende och mat betalad. Att notera är att Sebastian Krantz, Erland Nylund och Hedvig
Lindström åker till riksmötet som ombud från sina lokalföreningar och att Zishan Ahmad är inbjuden i egenskap
av kandidat till förbundsstyrelsen.
Mötet beslutade
att
Skicka Rasmus Storkamp som representant för Sverok Stockholm till Sveroks
Riksmöte 28-30 november.
§2.5 Mini-slag i Umeå
Under höstslaget dök det upp ett initiativ från ett distrikt om att ha ett slag (samlad distriktsträff) fokuserat på
spelets hus med Sverok Stockholm, Sverok Väst, Sverok SkuD och Sverok Västerbotten. Det diskuteras också
att ta med en från Studiefrämjandet i Stockholm. 9-11 januari är förslaget.
Mötet beslutade
att
Sverok Stockholm är intresserat och vill titta vidare på det här. Agnes fortsätter
arbeta med det.
§2.6 Distriktsträff inför Riksmötet
Många distrikt håller träffar inför Sveroks riksmöte för att diskutera motioner och förslag. Styrelsen är
intresserad av att hålla i en.
Mötet beslutade
att
uppdra Sebastian Krantz att hålla riksmötesträffar 15 oktober och 19 november
för att diskutera riksmötet och förslag.
§2.7 Rapport från höstslaget
Agnes Ambrosiani berättar om höstslaget. Hon, Zishan Ahmad och Sebastian Krantz fick mycket inspiration
och idéer under helgen. Hedvig Lindström var anmäld men blev sjuk under första dagen.
§2.8 Rapport från DEMO
Tisdagen 30/9 var Sebastian Krantz, Zishan Ahmad och Caroline Brorson på Tensta ungdomsgård som en del av
Projektet DEMO för att visa upp Sverok och möjligheterna i organisationen. Slutsatsen är att en satsning där kan
ge goda resultat men sannolikt skulle kräva många besök och mycket arbete.
§2.9 Vision/strategi
Sebastian rapporterar att en arbetsgrupp skapats för att börja visions- och strategiarbete och öppnar för
diskussion kring arbetsgruppens mandat gentemot styrelsen. Styrelsen kommer fram till att arbetsgruppen har
fria ramar att utveckla vision och strategi så länge resten av styrelsen är informerad. Gruppen rapporterar även
att den avser ha ett medlemsmöte för att brainstorma i visionära frågor. Det planeras hållas i november.
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§2.10 Träff med distriktet under Spellovet
Spellovet är Sveroks projekt för att under höstlovsveckan underlätta för organisationens föreningar att
sprida sin hobby och verksamhet. Det är ett bra tillfälle för Sverok Stockholm att marknadsföra sig självt;
Hedvig L och Rasmus S föreslår en spelbarsliknande aktivitet för att informera fler medlemmar om
kansliet.
Mötet beslutade
att

uppdra Rasmus Storkamp och Hedvig Lindström med hjälp av Caroline
Brorson att rodda i en distriktsträff.

§3 Mötets avslutande
Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 22:10 och tackade för visat intresse.

_________________________________ datum:
Agnes Ambrosiani, Mötesordförande

________________________________datum:
Sebastian Krantz, Mötessekreterare

_________________________________datum:
Erland Nylund, Protokolljusterare
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