SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Styrelsemöte 13/01 2011
Datum

110113

Plats

Skype

Närvarande

Lina Svensson, Magnus Johansson, Peter Engström, Linus Nilsson,
Andreas Hallqvist.

§ 1 Mötets öppnande
Lina förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande
Lina valdes till mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
Peter valdes till mötessekreterare
§ 4 Val av justerare
Linus valdes till justerare
§ 5 Fastställande av dagordningen
Beslut
-

Att godta dagordningen
Att övriga frågor ska läggas till löpande

§ 6 Ekonomisk rapport
Linus: Rappaport, Auktionen
Intäkterna för de kvarlämnade grejjorna blev 910:- från auktionstillfället och ytterligare 155:- via
tradera. Alles 1065:-. Pengarna bor numera på GDs konto.
6a uppföljning av projekt projektbidrag 2011 (Lina)
Lina: Har pratat med Nina och förberett överföringen av resterande projektbidragspengar till 2011
års budget. Pappersarbetet sköter Lina och Magnus 5/1, så skickas det till Linköping och Jenny tar
vid när hon kommer tillbaka från semestern 10/1.
§ 7 Hemsidan
Halken: Rapport hemsidan: Väntar fortfarande på att få dokumenterat från diskussionsmöte eller
texter som ska upp på sidan
§ 8 Projekt levande språk
Inget har skett. (Magnus)
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§ 9 Flytten till Valla
Lina: Jag har träffat delar av valla-styrelsen (Martin Lazar och Stalin/Josef Janheim) och varit
tydlig med att vi behöver ett avtal för att kunna genomföra flytten. Valla-styrelsen hanterade i
november det avtal som jag och Carolina Kaspersson skrev i somras, och godkände det. Jag hade
då berättat för dem att vi ville omförhandla hyran. På mötet pratade vi om en ny hyresnivå och de
fick veta att hyran behöver ner och att vi kan tänka oss avstå från förmåner i utbyte. Vad gäller
pengar sa jag max 2000/månad, gärna lägre om det går. De hade ett styrelsemöte 10-12-29 där de
beslutade om 2000/månad, i övrigt oförändrat kontrakt.
§ 10 Flytten från Gävle (Linus, Lina, Peter)
Linus: Musikhuset vill inte ha sina bord, vet att Peter skulle göra det men pratade med Mattias
Bengtsson om det eftersom jag behövde veta bums.
Jimmy Henriksson, som även tar hand om figurspelsterrängen tills vidare, tar hand om
möblemanget som bord och hyllor. Delar av det ska användas i en gemensam föreningslokal i
sandviken och i utbyte mot grejjerna de får så tar de hand om (återvinner eller tar själva) de övriga
grejjerna.
Detta innebär förhoppningsvis att vi kan förvänta oss endast en del ganska dödsdömda soffor som
vi behöver ta hand om själva.
Lina: Har lagt ut vår flyttstädning på en sajt som förmedlar kontakt med städ- och flyttfirmor. Har
fått in två offerter som är värda att ta ställning till. En del oklarheter kring RUT-avdrag behöver
redas ut, sedan ska vi kunna gå till beslut.
§ 11 Dialog Dalarna (Lina)
Ur skolnämndens protokoll 10-12-14:
"Eftersom protokollet från Folkrörelserådet inte är justerat till
Skolnämndens möte idag, föreslås att Skolnämndens ordförande får i
uppdrag att besluta om fördelningen av folkrörelsebidrag 2011."
Vi får alltså fortsätta vänta på besked ett tag till.
§ 12 Vinterfestivalen i Boulongerparken (Peter)
Vinterfestivalen i Boulognerparken (Peter)
Peter var inte på mötet i fråga men det som gäller är att de gärna vill ha Sverokföreningar på plats
som gör nån form av aktivitet. Peter följer upp och kontaktar lämpliga föreningar och skickar
vidare förfrågan såsom sagts tidigare.
§ 13 Årsmöteshandlingar (Lina)
Lina: Vi har en kallelse som behöver uppdateras med detaljer och kompletteras med upplysningar
om värvningsprojektet i Gävleborg 2011. Vi har också verksamhetsplan och förslag till budget
2011. Vi behöver en verksamhetsberättelse (Lina), en ekonomisk berättelse (Magnus/Jenny) och
revisionsberättelse (revisorerna). Vi behöver också ordförande och sekreterare. Valberedningen
och jag pratade i oktober, men sedan dess har jag inte hört något av dem. Tröger verkar vara den
ende som tänker jobba med valberedningen, övriga valda visade väldigt svagt intresse då.
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§ 14 Deklarationsbefrielse (Lina)
Lina: Skatteverket skickade oss en förfrågan om vi ville bli befriade från att skicka in särskild
uppgift (=deklarera) till dem varje år. Vi har inga inkomster som ska beskattas och inga anställda,
så vi kan slippa hantera papper och riskera att få förseningsavgifter för att deklarationen inte
kommit in i tid. Efter koll med Skatteverket och efter diskussion på styrelsens privata forum har
jag fyllt i papperen, kopierat upp handlingar de ville ha in och postat alltihop till Skatteverket. Har
ännu inte fått besked om beslut.

§ 15 Deklarationsbefrielse (Lina)
Lina: Skatteverket skickade oss en förfrågan om vi ville bli befriade från att skicka in särskild
uppgift (=deklarera) till dem varje år. Vi har inga inkomster som ska beskattas och inga anställda,
så vi kan slippa hantera papper och riskera att få förseningsavgifter för att deklarationen inte
kommit in i tid. Efter koll med Skatteverket och efter diskussion på styrelsens privata forum har
jag fyllt i papperen, kopierat upp handlingar de ville ha in och postat alltihop till Skatteverket. Har
ännu inte fått besked om beslut.
§ 16 Projektbidragsansökningar:
16.1 BBC, ratificering av PC-beslut Som beslutades.
§ 17 Värvningsprojekt Gävleborg 2011
Vi beslutade att tillsätta en eller flera projektgrupper som har som uppgift att verka rekryterande
genom att göra verksamhet samt uppmuntra föreningarnas egen rekrytering. Gruppen eller
grupperna ska vara knutna till styrelsen.
17.1 Peters och Linus spelhelger
Första spelhelgen genomförs nu på lördag den 14:e och blir mindre än tänkt då vi krymper den till
bara en dag. Grundtanken är att fler spelhelger ska ordnas under året och de ska försöka se till att
en förening startas som arrangerar eller att någon förening tar över. Dels för att kunna rekrytera
folk och dels för att styra bort arbetet från styrelsen.
§ 18 Beslut om köp av städtjänst
Vi har fått in två offerter på städning av kansliet. NSS 4750 kr och Apolar 5100 kr. Vi beslutade
att ta erbjudandet från NSS och Lina sköter den kontakten.
§ 19 Årsmötesförberedelser
- Kallelse
- Arbetsupplägg 2011, kravprofil ledamöter
- Valberedning
Peter och Lina gör klart kallelsen och skickar ut den under fredagen den 14:e januari.
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§ 20 Övriga frågor
Utflyttningsfesten
Linus bokar grannlokalen via hyresvärden och Peter hjälper till med att göra en inbjudan som sen
skickas ut till övriga distrikt. Vi har en budget på 5000 kr att leka med.

§ 21 Nästa möte
Nästa möte sker via Skype och är den 9 februari.
§ 22 Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

………………………………………
(Mötessekreterare)

………………………………………
(Justerare)
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