Protokoll från GDs första styrelsemöte 2010
1. Mötet öppnas
2. Lina Svensson valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Peter valdes till mötessekreterare
4. Val av justerare för mötet
Linus och Magnus valdes
5. Godkännande av dagordningen – justeras löpande
6. Förväntningar på året i GD
Gruppen diskuterade lite kort vad för förväntningar vi har på årets arbete och vad våra
mål skulle kunna vara. Mer om sånt på nästa fysiska styrelsemöte.
7. Kansliet
Kanslilokalen är dyr och relativt dålig även om den börjar användas mer och mer nu.
Men det beslutades att säga upp kontraktet så fort som möjligt.
En storstädning och inventering planerades, dag bokas i samband med
styrelsemöteshelg i Gävle.
8. Bredband och telefon
Det beslutades att säga upp kontraktet för bredbandet omedelbart. Samtidigt kolla upp
mobiltelefonabbonemang. Byt till ett billigt och bra samt kolla om det ev. ingår en ny
telefon. Magnus ordnar detaljerna.
9. Ekonomi, lägesrapport
Magnus gav en kortfattad ekonomisk lägesrapport för hur vi ligger till. Det
diskuterades lite rutiner och betalkort och beslutades att ett betalkort ska fixas till
Lina.
10. Linas dator
Lina kollar behovet och så spikar vi datorköp vid nästa möte.
11. Årsplanering (styrelsemöten, spelveckan, landstingsansökningar, årsmöte osv...)
Vi måste göra en vettig årsplanering och det diskuterades lite hur och vi skulle
återkomma när vi hade bättre underlag och alla var närvarande.
12. Ersättningsreglerna
Vi har gått igenom reglerna och enats om att i möjligaste mån följa Riks praxis
gällande ersättningar (se Sveroks hemsida för detaljer). Det beslutades om att höja
bilersättningen till 18,5 kr/mil enligt de statliga rekommendationerna.
13. Rekrytering, Operation Eldsjäl
Peter redogjorde för idén han och Jimmy Tisell diskuterat och i korthet är den såhär:
Det finns många eldsjälar ute i föreningarna som tyvärr inte får den uppmärksamhet de
förtjänar. De slits ut och glöden falnar vilket gör att många föreningar kanske dör,

konvent läggs ned eller lajv slutar arrangeras. För att lyfta fram dessa personer så vill
vi genomföra ett projekt där dessa eldsjälar letas upp och premieras på olika sätt. Dels
genom uppmärksamhet och dels med hjälp i form av ledarskapskurser och annat
praktiskt som distriktet kan erbjuda. En kampanjtröja har också diskuterats, en snygg
tröja med orden ”Jag är en eldsjäl” och snyggt motiv.
Projektet ska slipas på lite till och sen presenteras för beslut.
Angående rekrytering så är det något som står högt på todo-listan. Distriktets
medlemssiffror har stadigt sjunkit och det är hög att göra något åt det aktivt. En plan
för rekrytering och informationskampanj ska tas fram för distriket och sedan
iscensättas. Peter Engström fick i ansvar att börja skissa på en plan.
14. Kommunikation (hemsida, kalendariet, forum, nyhetsbrev)
Hemsidan är dålig och måste bytas ut så fort det bara går. Dessutom så uppmanades
alla att aktivt deltaga och läsa på förbundets forum och hålla sig uppdaterade.
Vi pratade om att göra ett nyhetsbrev alternativt ha en blogg på hemsidan där vi kan
uppdatera vad som händer i GD.
15. Tekniska prylar, e-postadresser, hemsidesansvar och sådant
Det diskuterades hur vi ska hantera vår teknik och hemsida. Linus utsågs till
hemsidesansvarig och fick i uppgift att se över det tekniska. Halken har koll på
mailkontona och Peter är tillsvidare moderator för GDs forum.
16. Studiefrämjandekontakt
Peter valdes till kontakt med Studiefrämjandet och utbildningsansvarig i distriktet.
Han kommer ockås representera GD på Studiefrämjandets årsmöte den 17 mars samt
på deras distriktsårsmöte den 28 april.
17. Biblioteket 17/4
Biblioteket har invigning av deras nya ungdomsavdelning och vi kommer vara där och
arrangera lite speldemo och Sverokinformation. Peter ansvarar för evenemanget och
fler ut styrelsen kommer närvara.
18. Slaget i maj
Det beslutades att GD ska skicka så många vi kan. Minibuss eller liknande ska ordnas
för en gemensam ditresa i gammal god stil.
19. Nästa två möten
Mötesschema för restan av verksamhetsåret gjorde upp och det blir varannat möte
online och varannat fysiskt möte. Headsets har köpts in till styrelsen för att kunna
sköta onlinemöten vis skype.
Mötesschemat kommer läggas upp på styrelseforumet och även på hemsidan.
Nästa möte blir den 28 april via skype.
Därefter blir det ett fysiskt möte i Gävle i maj.
20. Mötet avslutas

