SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Styrelsemöte 18/04 2009
Datum

18/04 2009

Plats

Sverok GD:s kansli i Gävle

Närvarande

Erik Aronson, Rikard Åslund Tröger, Jimmy Tisell (också ordförande i Ocluaris),
Johan Skrealid, Clara Jacobsson, Henrik Bengtsson (också kassör i Ocluaris), Andreas
Hallqvist

Bilagor

Motprestationer för Ocularis inhyrning på Sverok Gävle-Dalas kasnli
Projekt: WhateverCon:01

§ 1 Mötets öppnande
Jimmy Tisell förklarade mötet öppnat
§ 2 Fastställande av dagordningen
Beslut
-

Att godta dagordningen
Att övriga frågor ska läggas till löpande

§ 3 Mötesformalia
a) Mötesfunktionärer
Sittande mötesordförande och sekreterare.
Clara Jacobsson valdes till justerare.
b) Fastställande av röstlängd
Så skedde
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Erik Aronson sammanfattade föregående möte och en övrig fråga om kamerainköp lades till.
§ 5 Rapporter
a) Föreningarnas Dag
Den 21/4 ska Jimmy Tisell och Peter Engström på möte och prata om vårt arrangemang på
föreningarnas dag. Peter engström ska försöka få sponsring från Sveroks eventgrupp.
Tyvärr har vi vi blivit tilldelade en lite sämre plats i år än tidigare.
b) Sverok GD:s konventet
18/4 kl. 18:00 kommer det att hållas ett konventsgruppsmöte i kansliet. Utifrån vad som händer
där får vi se hur vi ska gå vidare.
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c) Kameran
Vi har fått tillbaka kameran av Peter Engström, dock saknas fortfarande kortet och USB-sladden.
Jimmy Tisell ska prata med Peter om det.
d) Landstingets bidragsregler
Andreas Hallqvist har inte lyckats få tag i kansliet om det, men han ska fortsätta försöka.
e) Grundgaranti
Ingen information om detta fanns på Sveroks hemsida, så Rikard Tröger har nu mailat dem och
bett om information. Han har dock inte fått något svar ännu.
f) Headsets
Headsets är inhandlade och utlämnade till dem som behövde de.
g) Ekonomisk rapport
Eftersom vår kassör Magnus Johansson inte är närvarande gavs ingen ekonomisk rapport.
h) Nycklar
Peter Engström som ska lämna tillbaka sin kanslinyckel vill ha kvittens på den innan han lämnar
tillbaka den. Ingen kvittens finns dock på kansliet, men den skulle kunna finnas hos Norrporten. En
ny nyckel ska också kvitteras ut, Jimmy Tisell ska kolla upp om Peters kvittens finns hos Norrporten
när han kvitterar ut den ny nyckel.
§ 6 Ocularis hyr in sig på kansliet, motprestation
Ocularis har skickat sin ordförande och kassör för att diskutera motprestationerna.
Ocularis tyckte motprestationerna såg bra ut och ett kontrakt ska skapas där de kan skriva under.
Bilagor
-

Motprestationer för Ocularis inhyrning på Sverok Gävle-Dalas kasnli

§ 7 Inköp av projektor
Jimmy Tisell har inte haft tid att kolla upp projektorinköpet ordentligt, och för att inte köpa något
dåligt vill vi kolla upp det ordenligt innan vi tar något beslut om vad vi ska införskaffa.
Beslut
-

Att bordlägga frågan till nästa möte

§ 8 Bidragsansökan från RandomKai
Randomkai har efter en del problem med sin budget nu skrivit ihop en bidragsansökan.
Randomkai ansöker om 5 000 kr för att kunna genomföra arrangemanget samt bygga upp en
ekonomi till nästa års konvent.
Randomkai vill ha ett överskott för att kunna arrangera ett nytt konvent nästa år, vi ser hellre att de
betalar tillbaka överskottet till oss och skickar in en ny projektansökan till nästa konvent.
Beslut
-

Att bevilja 5 000 Sek Randomkai om de betalar tillbaka eventuellt överskott
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Bilagor
-

Projekt: WhateverCon:01

§ 9 Profilkläder
Erik Aronson har gjort en inventering av våra T-shirts. Totalt har vi 4 S, 3 M, 6 L, 3 XL.
Nya profilkläder ska fixas, denna gång vill ha hemsideadressen tryckt på ärmen. Vi tänker också
frångå vår traditionella men inte längre aktuella distriktsfärg (röd) och istället satsa på snygga och
funktionella kläder.
T-shirtsen vill vi ha:
- Svarta
- GD-loggan på bröstet (med vit text under)
- Internetadress på ärmen
- eventuellt en stor bock stort på ryggen
Ziphoodsen vill vi ha:
- Svarta
- GD-loggan på bröstet (med vit text under)
- Internetadress på huvkanten
- En stor bock på ryggen
Beslut
-

Att Rikard Tröger ser till att kolla upp priser på ziphoods och t-shirts enligt
instruktionerna. En budget på detta ska göras och läggas upp på forumet. Där tar vi
sedan ett beslut om inköp. Detta då vi vill ha kläderna till inslaget.

§ 10 Nästa möte
Nästa möte ska vara på inslaget 8-10 maj. Exakt vilken dag och tid får vi se när vi är där och vet när vi
har tid med ett möte.
§ 11 Övriga frågor
a) Kamera
Eftersom vår nuvarande kamera är trasig och inte särskilt bra känns det inte värt att laga den, och att
köpa en ny kamera är inte någonting vi egentligen behöver.
Beslut
-

Att inte laga vår gamla kamera

-

Att inte köpa en ny kamera
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b) Forum
På det öppna forumet skall en styrelsepresentation och information om vår hemsida läggas upp.
Detta ska göras under inslaget.
c) Inslaget
Den 8-10 maj är inslaget på barnens ö. I år får distriktet själva stå för resan, ett enkelt sätt att åka dit
vore att hyra en minibuss och sedan tillsammans åka dit. Alla på mötet var sugna på att åka med,
Jimmy Tisell ska höra med de två styrelsemedlemmarna som inte är närvarande (Magnus Johansson
och Viktor Lyresten) om de ska med. Anmälan till inslaget skall sedan göras som en gruppanmälan.
Beslut
-

Jimmy Tisell ska kolla upp vilka från styrelsen som ska till inslaget

-

Jimmy Tisell ska sedan ska anmäla de

-

För resa till inslaget skall en minibuss hyras i Gävle som sedan körs till barnens ö

d) BigBayCon
Jimmy Tisell har pratat med Emil från BBC och kommunen där vill inte hyra ut lokaler som de gjort
tidigare i Storvik.
Jimmy Tisell tipsade honom om att söka projektbidrag från oss för att finansiera lokalhyran. De skall
nu inom kort göra detta.
§ 12 Mötets avslutande
Jimmy Tisell avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………
(Erik Aronson)

………………………………………
(Clara Jacobsson)

Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävleDala-distriktet

Justeras:

Motprestationer för Ocularis inhyrning på
Sverok GävleDalas kasnli
För att Ocularis ska få fri tillgång till sverok GD:s lokal skall Ocularis:
- Hålla lokalen öppen minst 2 timmar varannan vecka
- Se till att lokalen alltid är ordentligt städad
- Toaletten utanför kansliet ansvarar Ocularis för (och betalar eventuell extra-hyra )
- Medlemmarnas personliga tillhörigheter får inte få förvaras på kansliet
- Medlemmarna skall inte ha någon tillgång till utrymmena innanför innerdörren (kontor, dusch,
bastu, förråd och toalett)
- Ocularis ska inte ha någon prioritet för bokning av kansliet.

…………………………………………………….
Rikard Tröger Vice ordförande i Sverok Gävle Dala

…………………………………………………….
Henrik Bengtsson kassör i Ocularis
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Projekt: WhateverCon:01
Projektbidragsansökan från föreningen RandomKai
Projektbeskrivning:
Allt för länge har Gävle gått utan ett ordentligt konvent. Vår förening vill ändra på det.
Främst för att visa att ett konvent är genomförbart, samt självklart, för att ge möjlighet för
likasinnade att träffas och ha kul!
Planen är att vi ska "hyra" John Bauer-gymnasiet som konventssal. Vi kommer att kunna
göra detta väldigt billigt, så ingen större summa kommer behövas till detta, dock så gäller
denna ansökan bidrag till att införskaffa diverse nödvändiga materiell vi behöver ha
färdiga innan konventet, såsom arrangörströjor, inträdespass, ekonomi till att köpa in
varor till en mindre kioskverksamhet.
Målgruppen vi riktar in oss på är främst intresserade av japansk popkultur samt tv-spel.
Åldrarna varierar mycket inom dessa intressegrupper, men vi räknar med att
medelåldern kommer vara mellan 15 till 19 år. Jämn könsfördelning beräknas också vara
högst trolig.
Projektet kommer genomföras som ett typisk konvent ska genomföras. Flertalet
aktiviteter/tävlingar under ett och samma tak som deltagarna kan ta del av, samt
möjlighet att träffa nya personer med samma intressen som en själv.
Att bygga upp en stadig ekonomi för vårt planerade konvent WhateverCon:02 som ska
hållas i höst kommer också vara en av fokuspunkterna för detta konvent. Att starta upp
något som kommer leva vidare och visa att Gävle kan ha konvent som alla andra större
städer!
Budget:
Utgifter:
Caféverksamhet 3000 kr
Inträdesbrickor 1500 kr
T-shirts (arrangörer) 1700 kr
Materiell till evenemang 500 kr
Reseersättningar 1000 kr
Totalt: 7700 kr
Inkomster:
Projektbidrag Sverok 5000 kr
Inträdespengar (beräknat 100 personer) 10000 kr
Caféverksamhet: 1000 kr
Totalt: 15000 kr
Vi ansöker härmed om 5000 kronor från Sverok GävleDala så vi kan betala de utgifter vi
har före konventet. Eftersom vi inte kommer ha tillgång till stadig ekonom tills efter
konventet är detta en nödvändighet för att genomföra det mesta av förberedelserna.
Märk även att inträdespengarna är väldigt osäkra, då detta är första gången konventet
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hålls så kan vi inte vara säkra på faktiska siffror.
Eventuella överskott kan även betalas tillbaka till Sverok GävleDala efter genomfört
konvent. Anledningen till ansökan är främst för att säkra budgeten så konventet faktiskt
är genomförbart.
Kontouppgifter:
Kontonummer: 913 078 029-0
Clearingnr: 8103-4
Kontohavare: RandomKai
Vi ansöker om utbetalning senast onsdag 22/4 -09.
Tidsplan:
Tidsplanen är ganska tajt, men vi planerar att kunna genomföra projektet utan problem.
Det är redan annonserat sedan länge, även om vi inte kunnat ge ut exakt info om plats,
men med det nu löst så är det inga problem kvar på den punkten!
Konventet kommer hållas den 24 till den 26 april. Vi planerar att ha annonserat på alla
gymnasie/högstadie -skolor, samt under vecka 14, samt sätta upp reklam på viktiga
mötesplatser runt om Gävle, samt på viktiga sidor på internet.
Med detta gjort ska det inte vara några problem att ha allt klart till det utsatta datumet!
Slutrapport kommer lämnas efter den 26 april, senast den andra maj.

Borgenärer:
______________________________
Jimmy Tisell, kassör RandomKai
______________________________
Johan Skrealid, arrangör WhateverCon
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