SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Styrelsemöte 04/10 2009
Datum

04/10 2009

Plats

Valhall ungdomens hus i Falun

Närvarande

Erik Aronson, Rikard Åslund Tröger, Jimmy Tisell, Johan Skrealid, Magnus
Johansson, Clara Jacobsson, Henrik Bengtsson, Viktor Lyresten, Fredrik Dersten
(studiefrämjandet), Felix Berggren (vice ordförande valla)

Bilagor

Inga

§ 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 Rapporter
a) Konventet
Jimmy Tisell har inte fått något ordentligt svar angående att hyra John Bauer skolan av deras rektor.
De verkar dock inte särskilt positiva till idén.
b) Landstingets bidragsregler
Då Andreas Hallqvist inte är närvarande bordlägges rapporten till nästa möte.
c) Grundgarantin
Ansökan är färdig och underskriven och ska nu bara skickas in, vilket Rikard Tröger skall göras
snarast. När vi får pengarna kommer det resultera i runt 22 000 kr extra.
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävleDala-distriktet
Adress:
Telefon:
Vågskrivargatan
070-534 51 20
803 20 GÄVLE

E-kontakt:
info@gd.sverok.se
www.gd.sverok.se

d) Landstingets bidragsregler
Vi har för nuvarande på våra konton:
Stora kontot: 34 279,60:Kortkontot: 5 922,48:Magnus ska prata med Jonas Nordlander om att hämta pengar från postgirot.
e) Projektor
Jimmy Tisell har letat vidare, men har än en gång konstaterat att projektorn måste inhandlas via
Internet för att få ett acceptabelt pris.
Jimmy Tisell ska se till att den köps in så att den åtminstone kan användas till årsmötet.
f) Profilkläder
Då Andreas Hallqvist inte är närvarande bordlägges rapporten till nästa möte.
§ 5 Spelveckan
Erik Aronson har skickat in en anmälan för vårt speltorg, men utan att fått något svar. Några pengar
har vi heller inte fått än.
Spelföreningen Maskin från Falun kommer att hålla i en warhammer kampanj på Valla samtidigt som
speltorget. Detta verkar komma att locka runt 20 spelare, så vi kommer använda detta som kärnan i
speltorget och utöver kampanjen kommer vi att ställa fram Sverokbanderoller och brädspel.
Det är lite problem med att få styrelsemedlemmar kan närvara, men Erik Aronson och
förhoppningsvis Jimmy Tisell kommer att vara närvarande.
§ 6 Valla-situationen
Vi har besök av Fredrik Dersten från studiefrämjandet och Felix Berggren från vallas styrelse.
På ett möte 6 oktober kommer uppköpning av huset för att kunna hålla kvar Vallas verksamhet att
diskuteras. Detta kommer dock att kosta en hel del, och Sverok GD har tyvärr ingen möjlighet att
bidra med någon betydande summa.
Det vi kan göra är att delta på möten med landstinget för att diskutera nedläggningen och visa att vi
bryr oss om Vallas framtid. Valla är en central del av vår verksamhet i dalarna och vi ser gärna att
Vallas verksamhet finns kvar.
§ 7 Sverok GD:s konvent
När det på Dalcon informerades om att det förhoppningsvis kommer blir ett konvent under
luciahelgen verkade det kan finnas ett ganska stort intresse för det. Vi blev också tipsade om att det
kan finnas ett ganska stort intresse från norrländska blood bowl spelare att åka till Gävle för att spela.
Då John Bauer skolan inte verkar vara något att hoppas på funderar vi på om man kan lösa våra
lokalproblem på annat sätt. Sjömanskyrkan skulle kunna funka, dock kan det vara problem med att
övernatta där. Om det inte funkar måste vi hitta någon annan lösning på övernattning för
konventsdeltagarna. Man skulle kunna lösa det m.h.a. hotell eller vandrarhem om man kan få ett
rabatterat gruppris. En annan tanke är att låta folk övernatta på kansliet. Använder man det större
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Justeras:

rummet på kansliet och hyr det stora rummet bredvid kansliet så bör runt 30 personer få plats att
sova där.
Beslut
-

Jimmy Tisell ska kolla upp om vi kan vara på sjömanskyrkan och vad som gäller för
övernattning

-

Rikard Tröger ska höra med hotellet i närheten av sjömanskyrkan om
grupperbjudanden

§ 8 Projektfondsansökan - BBC
Vi har fått en sen bidragsansökan från Bigbaycon 09. De ansöker om 5 000 :- för att täcka hyran av
skolan.
Beslut
-

Att bevilja Bigbaycons ansökan

§ 9 Projektfondsansökan – Lajv och läder
Lajvföreningen lajv och läder vill hålla kurser för personer som inte lajvat förut, där lajvets grunder
förklaras för att ge spelarna en bra grund att stå på. Kurserna är tänkta att hållas flera gånger, och
pengarna de ansöker om är en startsumma som kommer att räcka flera år.
Kurserna kommer att innehålla:
- Hur man bygger lajvkaraktärer
- Hur man bygger lajvvapen
- Billiga alternativ till utrustning
- Hur man uppför sig på lajv
- Teori kring kläder och utrustning
Totalt behöver de 9 000 :- som skall gå till utrustning som krävs för att hålla dessa kurser.
Beslut
- Att bevilja lajv och läders bidragsansökan
§ 10 Kontaktperson Landstinget Dalarna
Vi behöver en kontaktperson för landstinget Dalarna, som presenterar vår verksamhet för dem.
Beslut
-

Att Jimmy Tisell och Rikard Tröger tar hand om landstinget dalarna

§ 11 Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas söndag 8 november på kansliet i Gävle.
Styrelsemötet efter det blir söndag 6 december på kansliet i Gävle.
Ett konventsgruppsmöte innan 8 november kommer också att hållas för att planera konventet.
§ 12 Övriga frågor
a) Cinderhill
Lajvområdet Cinderhill i Älvdalen håller på att förfalla då ingen har hand om det.
Studiefrämjandet ska dit på fredag 9 oktober för att titta på området och utvärdera möjligheter att
rädda området. Det finns också en Sverok-förening som försöker rädda byn. Jon Back från
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävleDala-distriktet

Justeras:

föreningen tänker åka till Cinderhill för att se vad som kan göras och undrar om vi kan betala hans
resa från Göteborg till Falun för detta.
Beslut
-

Att betala Jon Backs tågresa

§ 13 Mötets avslutande
Jimmy Tisell förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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………………………………………
(Erik Aronson)

………………………………………
(Clara Jacobsson)
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