SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Styrelsemöte 19/04 2008
Datum

19/04 2008

Plats

Sverok GD:s kansli i Gävle

Närvarande

Markus Linde, Erik Aronson, Rikard Åslund Tröger, Jimmy Tisell, Jimmy Sjögren,
Magnus Johansson, Rebecka Prentell, Andreas Hallqvist, Jimmy Sairanen, Peter
Engström (gäst)

Bilagor

BBC årsmötesprotokoll
Meckarkurs för airsoftare, sid 7
Policy för konventsresesubventioner, sid 8

§ 1 Mötets öppnande
Rikard förklarade mötet öppnat
§ 2 Fastställande av dagordningen
Så skedde
§ 3 Mötesformalia
Mötesfunktionärer; Sittande.
§ 4 Rapporter
a) Ordförande
Inget att rapportera.
b) Studiefrämjanderepresentant
Jimmy Tisell har inte varit på något möte och han har avböjt ett erbjudande att bli valberedare.
Kontakten med studiefrämjandet är dock fortfarande god.
c) BBC årsmöte
Andreas var inte på mötet på grund av dåliga tågförbindelser. Mötet ska ha gått bra ändå. Andreas
fixar ett årsmötesprotokoll.
Bilagor
- BBC årsmötesprotokoll
d) Folkrörelseforum, förträff
Rebecka var inte på förträffen.
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Adress:
Telefon:
Vågskrivargatan
070-534 51 20
803 20 GÄVLE

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

§ 5 Ansvarsområden
Folk blir påminda om sina ansvarsområden.
Projektbidragen från Gävleborg ska sökas senast 1 juni.
Inventeringen av spel ska göras nästa gång Markus är på kansliet.
Erik kan inte lägga upp protokoll på hemsidan, Andreas ska fixa en elektronisk guide med screens
och förklarande text så han och alla andra i styrelsen kan använda hemsidan.
§ 6 Peters airsoftkurs
Tanken är en meckarkurs för airsoftare, 10, 18 eller 24 maj (beroende på när kursledare kan). Lokal
kommer vara studiefrämjandet i Gävle.
Kursinnehåll:
- Konstruktion och funktion
- Skötsel och rengöring
- Byte av fjäder, hoppuppgummi och pipa
- Gearbox och trimning
Budget (se bilaga för detaljer):
Budget 1
Deltagaravgift: + 100 kr/pers
Mekarkit: - 100 kr/pers
Fasta avgifter: - 1150 kr
Bidrag från sverok GD: + 1150 kr
Summa: 2150 kr
Budget 2
Deltagaravgift: + 50 kr/pers
Fasta avgifter: - 1150 kr
Bidrag från sverok GD: + 650 kr
Summa: 1150 kr
Beslut,
- Att godta budget 1.
Bilagor
- Meckarkurs för airsoftare
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§ 7 Kassörsöverlämning
Överlämningen har fungerat dåligt, mycket har strulat. Fakturor har inte kunnat betalas, förra
kassören (Erik Andersson) har fått betalt några (från Telia och Norrporten). Ersättningar har ännu
inte kommit ut, Erik Andersson har lovat att ta hand om det.
Senast torsdag ska alla bankärenden vara avklarade. Alla kort (utom Rikards) och alla bankdosor ska
återkallas, eftersom vi endast vill ha en som kommer åt internetbanken och en som har ett betalkort.
Nästa år ska ett ordentligt möte mellan avgående och tillträdande kassör äga rum för att underlätta
överlämningen.
Kassör Jimmy Sjögren behöver ta över distriktets andra dator, så han kan använda
redovisningsprogrammet. Datorn är nu i Anders Ekmans ägor, Rikard ser till att Jimmy Sjögren får
den på nästa möte.
§ 8 LinConresa
Det är sammanlagt 15 personer som vill åka med oss till linCon. 6 utomstående och 5 från styrelsen
har anmält sig i tid. 6 av dessa vill åka från Falun och 5 vill åka från Gävle. Någon riktigt buss blir det
inte, då vi kommit upp i 25 anmälningar. Sent anmälda har ingen garanti att få följa med. Chaufförer
åker gratis. Ordentliga regler för subventionerade resor har skrivits.
Beslut
- Det blir subventionerade tågbiljetter från de som vill åka från Gävle, eftersom vi inte har
några chaufförer därifrån. Subventioneringen gäller rimligt billiga tågresor och man får betala
200 kr av resan själv.
- Från Falun kör Rebecka (förhoppningsvis tillsammans med en till chaufför). Rebecka hyr en
minibuss.
- Jimmy Tisell fixar en så komplett lista som möjligt över alla resenärerna från dalarna och
mailar den till Rebecka som tar över som kontaktperson för dom.
Bilaga
- Regler för konventsresesubventioner
§ 9 Dalcon South
Lokal är inte fastställd än, men kommer förmodligen vara det nästa vecka. Marknadsföring kommer
då börja gå ut. På grund av att ingen bestämd lokal är det ända nu färdiga arrangemangen ett flertal
Pokemon-arrangemang. En Warhammer-turnering är också på gång. Sverok GD har för avsikt att
arrangera DM-kval i brädspel under konventet.
Muggar ska dit och kaffe ska erbjudas till alla med muggar.
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§ 10 Distriktsrepresentant - riksmötet
Rebecka skickas ensam till årsmötet eftersom vi bara får skicka en representant. Eftersom Rebecka
representerar oss vill vi att hon ska ta upp några saker under mötet.
Flertalet föreningar i distriktet har inte fått hela sitt bidrag för 2007.
Efter genomgång av Erik Hedbergs utvärdering av introduktionsmöten (protokoll FS styrelsemöte
2008-02-29, s. 10) har vi lite synpunkter på den. Förra årets höll vi i ett introduktionsmöte/kurs i
föreningsdrift, intresset för den var väldigt lågt trots kombination med andra kurser och airsoft-loppis
och flertalet utskick med information. Inför nästa år vill vi istället hålla introduktionsmöten, där vi
berättar om vad sverok är, på distriktets konvent och andra liknande större spelträffar.
Ekonomidirektiv: Grundgarantin (protokoll FS styrelsemöte 2008-02-29, s. 42) har också gåtts
igenom. Vi tycker utvärderingen är bra.
Att tycka och ta upp under riksmötet:
-

Många av föreningarna i vårat distrikt har inte fått ordentligt bidrag för 2007 än utan endast
500 kr.

-

Istället för att distrikten ska hålla i introduktionsmöten vill vi ha möjlighet till att åka ut
större spelträffar och berätta om sverok och distriktet.

-

Vi tycker ekonomidirektiv: grundgarantin ser bra ut.

§ 11 Hemsidan
Vi måste ordentligt lära oss hur man använder hemsidan samt börja uppdatera den kontinuerligt.
Rikard ska försöka få tag i Jon Back under riksmötet för en ordentlig genomgång av hur man smidigt
använder hemsidan.
§ 12 Nästa möte
24-25 maj på kvarnbergets fritidsgård i Falun. Start 12:00 på lördagen.
§ 13 Övriga frågor
a) Bibliotek
-

Falun

Jimmy Sjögren sitter nu med i en grupp som ska ha fritidsgårdarnas helg på biblioteket, han har
lobbat en del för sverok och fått bra gehör för det. Vi har möjligt att hålla i Sverokrelaterade
arrangemang i samband med fritidsgårdarnas helg.
-

Gävle

Ett paketförslag på böcker och spel att köpa in är på väg från sverok ut till alla bibliotek. Biblioteket i
Gävle ligger lågt före resten av landet och har redan massor med spel och spelrelaterade böcker till
utlåning. Totalt 6 (av 45) titlar har inte lånats ut mer än en gång. Övriga böcker har utlånats betydligt
mer, och anses mycket populära av bibliotekets personal. De brädspel som lånas ut mest är små, enkla
och snabba spel.
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b) Projektbidrag
Bordläggs till nästa möte.
c) Information
När saker ska upp på hemsidan ska det skickas till Andreas.
d) Ny telefon
GD mobilen fungerar dåligt, den stänger av sig till och från.
Beslut
- En ny mobiltelefon ska köpas in. Rikard får förtroendet att själv avgöra priset.
e) Terrängbord - spelskivor
Vår terräng behöver tillhörande skivor då de förra borden blivit förstörda efter ha lämnats utomhus i
regnet.
Beslut
- Totalt 6 bord ska byggas innan BBC 4-6 juli.
- De ska byggas tredelade så de blir lättare att flytta.
- Detta får en budget på 2000 kr.
f) Jubileumsaktivitet i höst
Sverok GD firar i höst 10år. Detta ska vi göra något speciellt av.
Peter lägger upp en tråd med idékastning till vad vi ska hitta på, på det aktiva forumet.
Diskussion återupptas nästa möte.
g) Ekonominätverk
Ekonominätverket syftar till att bygga upp kompetens inom distrikten kring ekonomistyrning. En
utbildningshelg för kassörerna ska ordnas under maj eller juni och en uppföljningsträff ordnas under
september eller oktober.
Detta välkomnas av styrelsen då årets kassörsöverlämning varit väldigt strulig.
h) Lokalen
Ett papper för nyckelutlåning behöver ordnas, så nycklar kan lånas ut.
Jimmy Tisell skriver ett utkast på nyckelutlåningspapper med tydliga regler.
Frågan om huruvida övernattning är tillåtet eller inte är inte helt klart. Förmodligen bör inte mer än
10 personer sova där samtidigt.
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§ 14 Mötets avslutande
Rikard förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………
(Erik Aronson)

………………………………………
(Magnus Johansson)
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Meckarkurs för airsoftare
För dig som är ny inom airsofthobbyn eller för dig som inte
riktigt vågat ta steget att skruva isär bössan än.
Tanken med den här kursen är främst att folk ska bekanta sig med sitt vapen och ha koll
på hur det funkar så man lättare kan sköta det och laga/byta som gått sönder. Kursen
leds av en (eller två) erkänt bra airsoftmeckare som vet vad de gör. I kursen kan man
lägga in att alla deltagare får ett litet kit med verktyg som de kommer behöva för att
enkelt kunna mecka vidare hemma.
Lokal för kursen ordnas hos Studiefrämjandet i Gävle. Fika står GD för och kursen är
tänkt hålla på en dag. Max antal deltagare är 20 st, främst för att det blir bökigt med plats
om man ska vara fler. Kursen är gratis för medlemmar i föreningar inom GD. Övriga får
betala en slant för att vara med.
Förhoppningsvis kan vi till alla deltagare erbjuda ett litet meckar-kit bestående av de
absolut nödvändigaste som insexnyckel, skruvmejsel och någon mer pryl. Blir kostnaden
för hög så är det såklart något vi kan stryka och bara ge tips på vad för prylar som man
behöver.
Utskick och information skickas till airsoftklubbar och diverse forum.
Förslag på datum: 10 eller 24 maj.
Kursinnehåll
• Konstruktion och funktion
• Skötsel och rengöring
• Byte av fjäder, hop-upgummi och pipa
• Gearbox och trimning

Budget 1
Intäckter Deltagaravgifter (10x100kr) 1000 kr Bidrag GD 1150 kr Summa: 2150 kr
Utgifter Resa för kursledare (beräknat för 2 pers) 500 kr Mat för kursledare (beräknat för 2 pers)
200 kr Siliconspray & smörjfett 150 kr Mekar-kit (10x100kr) 1000 kr Fika 300 kr Summa: 2150 kr

Budget 2 (Utan mekar-kittet, det kan folk köpa själva)
Intäckter Deltagaravgifter (10x50kr) 500 kr Bidrag GD 650 kr Summa: 1150 kr
Utgifter Resa för kursledare (beräknat för 2 pers) 500 kr Mat för kursledare (beräknat för
2 pers) 200 kr Siliconspray & smörjfett 150 kr Fika 300 kr Summa: 1150 kr
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Policy för konventsresesubventioner
Gäller fr.o.m. 2008-06-01
För att få subventionerade resor till de konvent sverok GD ordnar subventionerade resor till skall:
-

Anmälan vara enligt de instruktioner som givits (i tid, ordentlig kontaktinformation).

-

Resenär vara medlem i en förening med säte inom distriktet.

-

Resenär själv ta sig till en av de orter subventionerad resa utgår från eller ta sig till en plats
direkt på resvägen.

Övriga regler gällande subventionerade resor:
-

Resor med bil eller minibuss skall alltid ske med minst två chaufförer, som delar körandet
mellan varandra.

-

Resor gäller enligt de premisser som Sverok GD:s styrelse sätter upp.

-

De två chaufförer som kör behöver inte betala något för resan.
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