Protokoll Styrelsemöte Sverok Gävle-Dala 2010-12-04 i Gävle
1. Mötet förklarades öppnat.
2. Lina valdes till mötesordförande.
3. Linus valdes till mötessekreterare.
4. Andreas valdes till justerare.
5. Dagordningen godkändes och valdes att justeras löpande.
Rapporter:
6. Den ekonomiska rapporten lades till handlingarna. Se bilaga 1.
7. Rapporten om den nordiska speldagen på stadsbiblioteket i Gävle lades
tilll handlingarna. Se bilaga 2.
8. Rapporten om hemsidan lades till handlingarna. Se bilaga 3.
9. Rapporten om projektet ’levande språk’ lades till handlingarna. Se bilaga
4.
10.Rapporten om dialog dalarna lades till handlingarna. Se bilaga 5.
11.Rapporten om auktionen på kansliet lades till handlingarna. Se bilaga 6.
Projektbidragsansökningar:
12.Ansökan om Projektbidragspengar till 2011. Beslut togs om att bifalla
ansökan. Vi hänvisar till beslutsunderlag i bilaga 7.
13.Barda på Boysen Beach Projekt skattjakten. Beslut togs om att avslå
pengar till allt utom till ersättning för funktionärer. För den resterande
delen av de medel de söker hänvisas vidare till studieförbunden. Se bilaga
8.
14.Barda på Boysen Beach Prova på Brädspel och Figurspel (PPBOF). Beslut
togs om att avslå ansökan. Linus återkopplar och meddelar om de färdiga
figurspelsarméer som vi kan tillhandahålla för evenemanget. Se bilaga 9.
15.Dalcon. Vi ratificerade PC beslut om att Dalcon ska få 2600 kr enligt
ansökan.
16.Gyllene Hjorten. Beslut togs om att avslå ansökan. Andreas ska återkoppla
till dem så att de kan skriva en ny ansökan.

17.Beslut togs om att protokoll skrivs i fortsättningen av Peter på de möten
han är närvarande.

18.Beslut togs om att årsmötets datum ska vara 110226 och kommer att äga
rum på Valla i Falun. Simon åläggs att boka mötesrummet.
19.Kallelse till årsmötet beslutades skrivas efter mötets avslutande 101204.
20.Beslut togs om att Andreas ska skriva det revisionsvägledningsdokument
som det beslutades om att vi skulle skriva på det förra årsmötet.
21.Beslut togs om att Magnus ska kontakta revisorerna inför årsmötet och
sätta dessa i kontakt med Jenny.
Beslut angående den kommande flytten från den nuvarande
kanslilokalen togs som följer:
22.Hyllor, möbler m.m.: Peter kontaktar Erikshjälpen och Myrorna för att sörja
för bortforslingen av dessa.
23.Terräng: Linus ombesörjer att Occularis och Jimmy Henriksson delar på
den.
24.Halv-hexagon borden: Peter tar kontakt med Musikhuset som från början
äger borden och hör om de vill ha tillbaks dem.
25.Brädspel och demoarméer: Förvaras på Valla i Falun.
26.Figurspelsskivor: Linus tar kontakt med Hobbyshoppen som äger tre av
dessa och ombesörjer deras frakt från lokalen.
27.Lokalen ska städas medelst städfirma.
28.Deadline för att ta privatägda saker ur kansliet sattes till 110101. Linus
Meddelar föreningen Occularis.
29.En stor bil ska hyras i Falun för att forsla skräp till återvinningen och för att
flytta de saker vi ska ha kvar till Valla. Datum för när sakerna ska flyttas
respektive slängas bestäms efter samtal med Personer på Valla så att de
kan tas emot. Lina sörjer för kontakten med Valla.

30.Inga övriga frågor.

31.Nästa två möten sattes till: 110111 och 110209 kl 19:00.

32.Mötet avslutas.

Bilaga 1.
Ekonomisk rapport: Arbetet med projektbidraget har framskridit så de flesta bör
gå iväg till rikskansliet i början på nästa vecka.

Bilaga 2.

Nordiska speldagen på stadsbiblioteket i Gävle. Genomfördes som planerat. Lina, Simon och
Mats har träffats och utvärderat projektet, och identifierat en del förbättringsmöjligheter. Vi
kan erbjuda biblioteket i Falun att sätta upp lajvet i förbättrad form. Vi har också en inbjudan
från biblioteket i Gävle att sätta upp lajv där igen. Projektet avslutas för nu.

Bilaga 3.
Hemsidan. Halken: Har inte donat med överföring av arkiv, då det inte är så lönt utan andra

texter. Har inte fått någon lista på personer och rättigheter, kanske är bäst att vänta med
konton till nästa år? Det finns tre konton i dagsläget. Mitt skribent/editor, Linas skribent som
jag TROR är editor också samt ett adminkonto. Lösenorden ska Lina ha på mailen till sitt och
admin, samt att jag har alla lösenord backupade.
Lina: På mötet 4/9 fördelades skrivarbetet för hemsidan enligt följande:
Linus: programmera en flaschkarta, jobba med bilden på Bocken och Hästen
Simon: Kontakta oss och Distriktsstatistik, välkomsttexten på svenska och dalska
Lina: Föreningar, föreningsstöd
Magnus: Bidrag
Halken: Arkiv
Peter: Studiefrämjandet, bilder
Inget av detta är skrivet ännu och därför händer det inget med hemsidan.

Bilaga 4.
Projekt levande språk: Vi har genomfört de uppgifter som låg på oss och skall nu skriva en
projektbidragsansökan.

Bilaga 5.

Dialog Dalarna avklarat. Vi gjorde det bästa av läget och det verkar som att det gått bra. De
bad oss komma till landstingsfullmäktige och berätta om verksamheten, någon gång nästa år.
Simon har gjort en superbra insats som presentatör och det var på det hela taget tämligen
trevligt.
Beslut om antal pengar till oss kommer om någon månad. Folkrörelserådet skriver sin
rekommendation idag och sedan beslutar nämnden så gott som säkert efter den på sitt möte.
Vi kommer få besked när det är gjort.

Bilaga 6.
Rapport Auktionen på kansliet. Auktionen av kvarglömda figurspelsfigurer hölls
som utlovat 101127 13:37 och intänkterna blev 910 kr.

Bilaga 7.

Projektbidrag 2011
Beslutsunderlag, yrkande:
Eftersom vi satsar på att återfå gammal ekonomi, samt minskar fasta kostnader under 2011 så
har vi goda utsikter på att kunna återinföra ett projektbidrag under 2012. Att vara utan ett
under 2011 skulle dock betyda ett år av tappad kontakt med föreningarna. För att behålla den
kontakten yrkar jag på att vi betalar ut resterande kapital ur vår pott till ett projekt att 2011 års
styrelse ska kunna betala ut projektstöd. Efter 2011s utgång övergår kvarvarande pengar till
att löpande finansiera den typen av riktad insats.

Bilaga 8.
Projekt: Skattjakten
Bakgrund:
Grandpa Goes Beach (GGB) är en endagarsfestival som i juli 2011 kommer
genomföras för första gången på Bojsen beach i Falun. Tanken med dagen är att
barnfamiljer i Falun som saknar medlen att resa under sin semester ska kunna
uppleva en rolig och innehållsrik dag. Fokus på dagen kommer att vara på
barnen och aktiviteterna riktas därför till dessa.
En av dessa aktiviteter är Barda inspirerad skattjakt. Barnen kommer gå i grupp
under ledning av erfarna lajvare som är volontärer. De ska klara av en serie
uppdrag som slutligen leder till en skatt. Vi uppskattar att ca 60 barn kommer
delta under dagen, och vi planerar att ge varje barn en mantel samt ett vapen
att ha under skattjakten.

Ekonomi
För att kunna genomföra denna aktivitet krävs material att tillverka mantlar och
vapen av samt kostnad för lokal. Lokalen är K5an och Vallas lokaler. K5an
planeras att användas sex gånger från januari 2011 till juli 2011. Vi ska under
dessa tillfällen tillverka de vapen och mantlar som kommer behövas. Under
dessa tillfällen kommer vi bjuda in barn och föräldrar att delta i tillverkandet.
De volontärer som är med under festivalen kommer behöva mat och dryck samt
transportkostnader tur/retur betalade.
Vi bifogar i ansökan en budget på separat papper.

Marknadsföring
Vi kommer att göra reklam för våra aktiviteter samt festivalen, i samband med
reportage i lokaltidningen, hemsida samt att vi kommer att sätta upp affischer
och dela ut flyers. Och då kommer vi givetvis ha med Sveroks logga.

Syfte
Vi vill med denna aktivitet visa upp lajvkulturen för en bredare massa och
kommande generationer. För att kunna göra detta har vi samarbete med bland
annat Valla i Falun. Detta öppnar en väg mot lokala lajvföreningar. På så sätt
hoppas vi gynna en återväxt av lajvare som i unga år får upp intresset för just
lajv.

Vänligen

Fredrik Dersten Falun 20101123

Budget
När budgeten gjorts har Felix Berggren, som tillverkat lajvvapen och annat
tidigare och därför har en god uppfattning om kostnader och vad som kommer
behövas, konsulterats.

Kr/st x antal Totalt
Material
Vapen
Celluen 600kr/st x4 2 400 kr
Latex 101kr 1 000 kr
Glasfiberstav 30kr/st x20 600 kr
Kontaktlim 45kr/st x10 450 kr
Färger 75kr/st x20 1 500 kr
Rörisolering 150kr 150 kr
Övrigt 750 kr
(disksvampar, hobbyknivar, golvpapp m.m)

6 850 kr
Mantlar/Ponchos
Tyg, linne 109kr/m x30m 3 270 kr
Övrigt 1 000 kr
(sytråd, saxar, nålar,tygfärg, sandpapper, kantband m.m)

4 270 kr
Voläntärer
Bussbiljetter tur/retur 40kr/st x20 800 kr
Mat och dryck 60kr x20 1 200 kr
2 000 kr
Övrigt
Hyra K5an 500/gång x6 3 000 kr
Symaskin 1 500 kr x2 3 000 kr
Slipmaskin 1 000 kr 1 000 kr
TOTALT 7 000 kr

TOTALT 20 020 kr

Bilaga 9.
Projekt: PPBOF (Prova På Bräds- Och Figurspel)
Bakgrund
Grandpa Goes Beach (GGB) är en endagarsfestival som i juli 2011 kommer
genomföras för första gången på Bojsen beach i Falun. Tanken med dagen är att
barnfamiljer i Falun som saknar medlen att resa under sin semester ska kunna
uppleva en rolig och innehållsrik dag. Fokus på dagen kommer att vara på
barnen och aktiviteterna riktas därför till dessa.
En av dessa aktiviteter är brädspel, figurspel, samt en figurmålningstävling. Det
kommer att vara fritt att få prova på att spela och måla, vill man vidare vara
med och tävla, så kommer det att finnas en figurmålningstävling som är
uppdelad efter ålder.
Ekonomi
Brädspel har vi redan och kommer att använda oss av det vi har, så det vi
behöver för att kunna genomföra denna aktivitet krävs modeller, färg, penslar
med mera (se budget). Vi kommer under våren att måla och förbereda de
modeller som kommer att användas till figurspelandet, samt erbjuda de som vill
prova på målning och spel att komma till Vallas spelkvällar, och eventuellt ha lite
i samband med lajvtillverkningsdagarna i K5an under våren. Vi har pratat med
Valla och i samarbete med dem få låna bord och terräng.
De volontärer som är med under festivalen kommer behöva mat och dryck samt
transportkostnader tur/retur betalade. Vi bifogar i ansökan en budget på separat
papper.
Marknadsföring
Vi kommer att göra reklam för våra aktiviteter samt festivalen, i samband med
reportage i lokaltidningen, hemsida samt att vi kommer att sätta upp affischer
och dela ut flyers. Och då kommer vi givetvis ha med Sveroks logga.

Syfte
Vi vill med denna aktivitet visa upp brädspel och figurspel för en bredare massa
och kommande generationer. För att kunna göra detta har vi samarbete med
bland annat Valla i Falun. Detta öppnar en väg mot lokala brädspels- och
figurspelsföreningar. På så sätt hoppas vi gynna en återväxt av bräd- och
figurspelare i unga år får upp intresset för just bräd och figurspel.
Vänligen
Fredrik Dersten

Fredrik Dersten, Kassör Falu Förenade Spel Falun 20101123

Budget
När budgeten gjorts har vi diskuterat och kommit fram till att vi vill erbjuda olika
arméer, och valt 6 armér med varierande svårhetsgrad. Till det behöver vi
följande:

Kr/st x antal Totalt
Material
Figurer, färger, penslar, tärningar o dyl.
Eldar Battleforce 699 kr
Tau Battleforce 699 kr
Ork Battleforce 729 kr
Space Marines Battleforce 699 kr
CSM Battleforce 699 kr
Tyranid Battleforce 799 kr
Assault On Black Reach 649 kr x 2 1 298 kr
AP Brush Starterset 90 kr x 3 270 kr
Hobby Brushes 24 kr x 6 144 kr
GW Mega Paint Set 1 779 kr
Warhammer 40K Paint Set 219 kr x 2 438 kr
GW Foundation Set 299 kr
Army Painter Spray Black 85 kr x 4 340 kr
Övrigt (Tärningar, Tänger, Filar, Lim med mera) 670 kr

9 523 kr
Voläntärer
Bussbiljetter tur/retur 40kr/st x 4 160 kr
Mat och dryck 60kr x 4 240 kr

400 kr

TOTALT 9 923 kr

