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Styrelsemöte 02/08 2008
Datum

02/08 2008

Plats

Sverok GD:s kansli i Gävle

Närvarande

Erik Aronson, Rikard Åslund Tröger, Rebecka Prentell, Andreas Hallqvist, Jimmy
Tisell

Bilagor

Kassörsrapport
Rapport DM-kval brädspel

§ 1 Mötets öppnande
Rikard förklarade mötet öppnat
§ 2 Fastställande av dagordningen
Så skedde
§ 3 Mötesformalia
Jimmy Tisell väljs till justerare.
Övriga mötesfunktionärer; sittande
§ 4 Rapporter
a) Bordskivor
Skivorna är färdiga och står nu hos Mats Weingård (Maud). Tyvärr stämde bara hälften av borden
med terrängen vi äger. Detta då de var tvungna att göras utan att kunna titta på terrängen först.
Borden blev också lite dyrare än planerat. Dels var vi fler som tillverkade dom, så resor och
matkostnader gick upp lite. Dessutom missuppfattades ordern och det köptes för mycket
spånspånskivor. Istället för 18 stycken 120x60cm-bitar köptes det 18 stycken 120x160cm.
För de överblivna spånbitarna ska vi nu göra 4 bord till vår fantasyterräng. De gamla fantasyborden är
donerade till BBC.
b) Kassör
Rikard har pratat med Jimmy, han ska kolla upp saker tills på tisdag och posta sin rapport på forumet.
Preliminär beräkning var ingående 130 000. 80 000 har vi koll på, så förmodligen har vi 50 000 på
vårt plusgirokonto.
Bilagor
- kassörsrapport
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c) BBC och DM-kval
BBC var mycket bra och genomfördes med belåtenhet. Tyvärr har det svängt mot att vara mer riktat
mot warhammer 40k och mindre andra aktiviteter.
Kvalade i 40k:
Mats Weingård (Maud) och
Bilagor
- Rapport DM-kval brädspel
§ 5 Ansvarsområden
Styrelsemedlemmarna blir påminda om sina ansvarsområden.
Jimmy Tisell har inte skrivit något nyckelutlångingsdokument, då det varit lite problem med att man
måste ge tillgång till styrelsens kontor om man ska låna ut lokalen, eftersom den enda toaletten ligger i
anslutning till styrelsens kontor. Han ska kolla med Norrporten om de kan låsa upp en av toaletterna
utanför lokalen om vi tar hand om den.
§ 6 Välkomstbrev till nya föreningar från Riks
Förbundsstyrelsen undrar om vi vill skriva ett välkomstbrev som går ut till alla nya föreningar som
skapas i distriktet. Det vill vi, Rikard tar hand om det och skriva ett välkomstbrev.
§ 7 Veckans text på hemsidan
Vi vill skriva en text på hemsidan en gång i veckan, med vad som händer och är på gång i distriktet.
Ett roterande schema där alla skriver något någon gång vore bra för att lätta arbetsbördan och få
texter utifrån olika perspektiv. Under den helgen då det är ens tur att skriva ser man till att posta i den
forumstråd som Andreas skapar (med ett schema om vems tur det är när).
§ 8 10-års jubileum
Sverok GD fyller 10 år samtidigt som valhall ungdomens hus fyller 20 år. Vi vill försöka samköra de
två jubileerna och på så vis få en större budget och ett större evenemang.
15 November är ett bättre datum än september som tidigare tänk, då valla då precis fått sin nya
styrelse.
-

Beslut

Rebecka kollar med valla och Rikard pratar med FS om pengar för jubileet.
§ 9 Maskerad i Sandviken
Maskerad har nu fått en ny lokal som de är nöjda med. Rebecka har också pratat pengar med dom
och tipsat om att söka lokalbidrag.
§ 10 Gävleborgs landsting
Jimmy Tisell ska prata med Anders Ekman när han kommer hem om att ta hand om det.
Landstinget vill träffa alla som får grundbidrag/medlemsbidrag den 24 september 13:30, de vill också
att vi ska anmäla oss till det.
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§ 11 Dalarnas landsting
Bordlägges till nästa möte då Markus inte är här.
§ 12 Maillistan
Maillistan fungerar inte riktigt, man måste maila ifrån en av listorna som mailen går till. De flesta av
oss skickar mail från andra adresser. Anderas ska kolla upp vad som blivit fel.
§ 18 Nästa möte
Nästa möte ska hållas på kansliet i Gävle den 7:e september. Kl 14:00.
§ 19 Övriga frågor
a) Fenixprenumeration
Prenumerationen har gått ut.
- Beslut
Vi ska inte förnya den.
§ 20 Mötets avslutande
Rikard förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………
(Erik Aronson)

………………………………………
(Jimmy Tisell)
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