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Datum
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Plats

Sverok GD:s kansli i Gävle

Närvarande

Erik Aronson, Rikard Åslund Tröger, Markus Linde, Jimmy Sjögren, Jimmy Tisell

Bilagor

Välkommen till Folkrörelseforum 2008; Idrott hela livet
Välkommen på konferens!
Vad är Sverokakademin?
Preliminär verksamhetsplan 2009

§ 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) Kassör
Jimmy har nu kollat igenom allting ordentligt, och det ser bättre ut än väntat.
Till mat har det gått åt en hel del, och vi kommer nog inte kunna hålla oss inom budgeten om vi
fortsätter som nu. Resor ser bättre ut, där kommer vi förmodligen kunna hålla oss innanför budgeten.
§ 5 Veckans text på hemsidan
Andreas Hallqvist har ännu inte lagt upp någon forumtråd om detta eller något eller schema. Rikard
ser till att påminna honom.
§ 6 10-års jubileum
Rebecka har pratat med vallastyrelsen och de var positiva till ett samarbete. Rikard har ännu inte fått
tag i riks angående ekonomiskt stöd. Han ska fortsätta försöka och om vi inte får något lägger vi egna
pengar på det (~20.000).
Information om 10-års jubileet ska gå ut med brev till alla våra föreningar, det ska också upp på
hemsidan och forumet. Dessutom ska vi mer aktivt försöka få tag i gamla GD-sverokare.

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

§ 7 Gävleborgs landsting
Saken är i rullning och det ser ut som vi har allt under kontroll.
Jimmy Tisell har pratat med Anders Ekman om de nya reglerna och hur man hanterar dom. Det
krångligaste är att man behöver hela medlemslistan med information om ålder, något man kan få från
rikskansliet efter lite besvär.
Jimmy har pratat med dom och skickat iväg de regler som gäller, så förhoppningsvis får vi
medlemslistor inom en snar framtid. Revisor, kassör och ordförande behöver sedan titta på ansökan
och skriva under den.
1 oktober är sista dagen för ansökningen.
§ 8 Dalarnas landsting
Markus har läget under kontroll, alla papper och uppgifter har han fått tag på.
Sista dagen för ansökan är 4 oktober, med möten i slutet av november och början/slutet av
december.
§ 9 Lokalen
Det har varit diskussioner om huruvida vi egentligen borde ha en fast lokal eller inte. Speciellt med
tanke på den ekonomiska situationen vi trodde vi var i och hur lite lokalen utnyttjats kändes den inte
helt motiverad.
Den ekonomiska situationen löste sig själv då vi äntligen kunde kolla vårt bankgirokonto.
Lokalen har förut använts väldigt lite, men Jimmy Tisell har försökt få igång aktivitet där de senaste
månaderna. En förening har skapats och spelhelger har hållits här. Lokalen använts mycket mer nu än
den gjort på många år, men ännu inte så mycket som den skulle kunnas.
An av anledningarna är fortfarande problemet med tillgång till toalett, Jimmy Tisell har inte pratat
med norrporten om att låsa upp en av toaletterna utanför lokalen än. Han ska göra det så snart som
möjligt. Får vi tillgång till den blir utlåning av lokalen mycket lättare, och nyckelutlåningsregler ska då
skrivas ihop.
Dessutom finns det andra fördelar med lokalen förutom att vi kan låna ut den och sponsra spelandet i
Gävle. Att ha en knytpunkt dit all post går och där vi kan lagra alla våra dokument är klart
användbart. Vi överger så länge tankarna om att säga upp lokalen, och konstaterar att det är något
som borde beslutas av ett årsmöte.
§ 10 Saknade bilagor
Ett par bilagor till föregående möten saknas. En ekonomiskt rapport till styrelsemötet 2/8 saknas,
Jimmy Sjögren ser till att maila den till Erik så snart som möjligt. De andra bilagorna (Rapport DMkval brädspel från Magnus Johansson och BBC-årsmötesprotokoll från BBC). Erik ser till att
påminna Magnus och Andread Hallqvist om att de ska fixa dessa och sedan maila dom till honom.
§ 11 Årsmötesprotokoll 2008
Anders har lovat att maila den till Rikard. Rikard mailar sedan den vidare till Erik som lägger upp den
på hemsidan.
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§ 12 Folkrörelseforum
Folkrörelseforum är i år 4 oktober 10-15 på lugnet i Falun. Sista anmälningsdag är 24 september.
Markus ser till att vara där, alternativt fixar han en ersättare om han inte själv kan gå.
Bilagor
- Välkommen till Folkrörelseforum 2008; Idrott hela livet
§ 13 Förbundskonferens
De nya förbundskonferenserna är ersättare till de gamla slagen som numera inte finns längre.
Den första kommer hållas 26-28 september i Hussborgs herrgård i Ljungaverk (utanför östersund,
~42 mil). Sista anmälningsdag är 15 september. Rikard lägger upp en forumstråd där man vi kan
samordna resa och anmälningar.
Bilagor
- Välkommen på konferens!
§ 14 Warhammer fantasybord
Till de warhammer bord vi tänkt ha på kantslitet behöver vi 12 st 60x120 cm spånskivor. 8 av dessa
finns redan på valla (dock i fel dimensioner så de behövs sågas till) och 4 st 60x120 behövs inhandlas.
Jimmy Sjögren ser till att det blir gjort.
§ 15 Sverok onlinedistrikt
Det finns en tanke om att skapa ett onlinedistrikt där alla onlineföreningar kan vara med. Alltså ett
komplement till de geografiska sverokdistrikten som redan finns. Ett växande problem inom många
distrikt (speciellt Stockholms) är att för få medlemmar är bosatta i de län distriktet söker bidrag från,
något som kan innebära problem med landstingens regler.
På sveroks forum diskuteras detta, intresserade får gärna tycka till.
§ 16 Sverokakademin
Det råder brist på folk som är intresserade och kunniga nog att administrativt styra sveroks olika
grenar.
Sverokakademin är en utbildning med målet att skapa bra ledare som kan driva sveroks olika delar.
Bilagor
- Vad är Sverokakademin?
§ 17 Biblioteket i Gävle
Stadsbiblioteket i Gävle tycker att det börjar bli dags att fylla på deras rollspelshylla igen och ber oss
om råd för inköp av rollspels- och figurspelsböcker. Andreas Hallqvist får ansvar för vilka
rollspelsböcker och Jimmy Tisell för vilka figurspelsböcker som ska köpas in.
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§ 18 Spelveckan 2008
Spelveckan är i år 25 oktober till 02 november. Man kan nu anmäla arrangemang på spelveckans
hemsida. Alla distrikt som arrangerar något kommer få ett exemplar av 3D-selters.
Att arrangera något på Gävle stadsbibliotek kan bli lite svårt i år, då de gärna vill ha väldigt mycket
framförhållning. Markus ska ändå höra med dom om at hålla i något under spelveckan och Jimmy
Sjögren pratar med biblioteket i Falun. Om möjligt vore det bra att dela upp helgerna mellan städerna
så vi slipper dela upp de få sverokaktiva som kan och vill vara med, första helgen i Gävle och andra
helgen i Falun.
§ 19 Nordiska organisationen
19-21 september hålls det första mötet om nordiska organisationen i Göteborg. Om någon är
intresserad görs anmälningar till Karolina Staël, Förbundssekreterare Sverok, 0707-567 127.
§ 20 Verksamhetsplan/Ansvarsområden
Verksamhetsplanen för 2008 gås igenom punkt för punkt för att kolla så vi inte missat någonting.
Vad vi ännu inte gjort och som vi bör börja arbeta på (som vi inte redan håller på med):
- Introduktionsmöte och kurs i föreningsdrift ska hållas.
I välkomstbrevet erbjuder vi träffar med alla nya föreningar möjlighet till en kurs i föreningsdrift.
Dessutom erbjuder vi folk på biblioteken information i samband med spelveckan.
- Uppdatera projektbidragsregler
Rebecka ska se till att fixa detta. Rikard påminner henne
- Ordna med Kurser
En mekkurs skulle kunna hållas i samband med en airsoft loppis
- Verka för kontakttillfällen mellan föreningar
En spelhelg som vi informerar om under spelveckan ska hållas under hösten.
- Förbättra utskicksrutiner
Vi ska försöka få tag på en e-post lista, så vi även kan skicka ut mail som komplement till vanlig post.
Jimmy Tisell hör med kansliet om de kan ge oss en e-post lista.
- Stödja en airsoftloppis
Jimmy Sjögren och Markus Linde ser till att det blir av.
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- Stödja kurser i kreativa estetiska verksamheter
På fritidsgårdarnas helg kan vi hålla i en kurs i figurmålning.
- Nominera någon till studiefrämjandets styrelse
Jimmy Tisell ska höra med studiefrämjandet om hur vi ska gå till väga.
§ 21 Verksamhetsplan 2009
Inför ansökan till landstingen måste vi ha en preliminär verksamhetsplan till 2009. En sådan skapades
med förra årets verksamhetsplan som grund.
Bilagor
- Preliminär verksamhetsplan 2009
§ 21 Nästa möte
Nästa möte ska hållas på kansliet i Gävle den 28 september Kl. 14:00.
§ 22 Övriga frågor
a) Ersättning för förstöra modeller
Magnus Leander har fått en del modeller förstörda under förra årets spelvecka då han lånade ut
modeller till vårat arrangemang på biblioteket. Han ska få ersättning för dem.
b) Pengar för DM-priser
Erik har inte fått pengar för de DM-pokaler han köpte till DM 2008. Jimmy Sjögren ska kolla upp
det.
c) Fritidsgårdarnas kväll
Fritidsgårdarnas kväll hålls i Faluns stadsbibliotek, onsdag 15 oktober, kl. 18-21.
Denna dag är ett ypperligt tillfälle att visa upp så vår verksamhet. Vi vill visa figurspel,
figurspelsmålning och brädspel samt försöka få dit några lajvare.
Ett problem är dock att hitta någon som kan hålla i det då det är mitt i veckan. De som har möjlighet
att närvara får hålla i vad de kan, så får vi lösa figurspelsmålningen genom att ta modeller från valla
och visa upp.
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d) Uppsökande verksamhet
Att köpa in lite modeller och regler som man kan åka runt till fritidsgårdar och spela med vore ett bra
sätt att visa oss och få nya medlemmar. Alltså att aktivt söka upp folk och visa vår hobby, i detta fall
figurspel.
Vettiga inköp för detta skulle kunna vara en ”assault on black reach”-box (regler och modeller nog att
spela små warhammer 40k matcher med) och några paintset (en mindre variant, men ändå med färger
nog att måla det mesta med). Modeller som folk får prova att måla på behövs också, för detta har vi
dock redan en 4:th edition startbox med en hel del tyranids och space marines.
Bakom detta ligger ganska mycket jobb, så någon form av ersättning behövs (både för målningen av
figurerna och för att åka ut och spela/måla).
För uppvisningsmodeller (inköp och målning) och färger sätts en budget på 2700 kr.
Rikard ser till att göra en inköpslista inför detta projekt.
§ 23 Mötets avslutande
Rikard förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………
(Erik Aronson)

………………………………………
(Jimmy Tisell)
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Välkommen på konferens!
Helgen den 26-28 september är det förbundskonferens, och alla som är
förtroendevalda eller ingår i en arbetsgrupp (eller flera) är välkomna. Vi kommer att
umgås och diskutera aktuella frågor i förbundet, och självklart spela mycket spel!
Praktisk information.
Var: Hussborgs herrgård i Ljungaverk
När: 26-28 September
Standard Vandrarhem, medtag egna lakan
För att alla ska få rätt mat och Hussborg ska bli glad behöver vi anmälningarna senast
den 15 september.
Schema
Fredag
Vid ankomst kommer en enklare middag att bjudas på.
21.00 Välkomstdrink (se inte så glad/arg/förvånad/förväntansfull ut, den är alkoholfri)
Därefter hopp och lek (=sitt och spel)
Lördag
10 Debattartikeltävling
Deltagarna delas upp i grupper och skriver tillsammans en debattartikel. Därefter röstar
vi tillsammans fram den som har bäst potential att bli publicerad. Priser kommer delas
ut i kategorierna Mest Kreativ och Mest Debattartiklig. Det finns även ett inofficiellt
jumbopris i Omg What Have You Done?
12.00 – 13. 00 Lunch
13.00 Spel för alla
Vi börjar med en presentation av hur läget är, och vad planerna är. Därefter kommer vi
tillsammans att vara kreativa runt ett antal frågor.
19.00 Kvällsmat och därefter sitt och spel
Söndag
10.00
Fata Morgana
Vi kommer att plocka ut de delar av den stora motionen som är mest relativa för er
som distriktare. Resten tar vi så långt tiden räcker till.
12:00 Lunch
Hemfärd
Bästa resealternativ är med tåg till Ånge eller Ljungaverk där ni blir hämtade med bil.
Vi behöver dock veta så tidigt som möjligt när ni kommer så transporterna kan skötas
så smidigt som möjligt.
Anmälan och frågor går via Karoline på utbildning@sverok.se eller 070-259 14 10.
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Vad är Sverokakademin?

Sverokakademin är nätverk som aktivt arbetar för att utbilda lovande personer till duktiga
ledare i Sverok. Genom ett speciellt utformat program vill vi ge dig självförtroende och
kunskap nog att våga ta en mer aktiv roll i förbundet. Sverokakademin består av fyra
intensiva helgkurser och löpande kontakt med en personlig mentor som hjälper dig att
utvecklas i ditt Sverokarbete. Akademin behandlar följande ämnen:
•

Ledarskap

•

Organisationsstyrning

•

Strategisk kommunikation

•

Politisk påverkan

•

Projekt: Ledning, dokumentation och ekonomi

•

Mediahantering

Det kostar ingenting att delta i projektet men vi förutsätter att du kan närvara vid fyra
utbildningsträffar samt göra vissa lättare övningsuppgifter mellan träffarna.

Vem kan delta?

Akademi Sverok söker dig som vill få spetutbildning på områden som rör Sverok.
Programmet vänder sig till dig som har varit aktiv på högre nivå i förbundet ett tag, till
exempel i en av förbundets arbetsgrupper, ett distrikt eller styrelsen för en större förening.
(Osäker på "större". "Aktiv" kanske? Men det är så luddigt.) Du ska också ha ambitionen att
vilja fortsätta vara aktiv i någon av förbundets centrala delar den närmaste tiden.
Det första året väljer vi ut åtta personer att delta i nätverket. Urvalet baseras på tidigare
visat engagemang och framtidsambitioner.

Praktisk information

Utbildningsträffarna hålls följande datum:
•

24-26 oktober 2008

•

23-25 januari 2009

•

10-12 april 2009

•

26-28 juni 2009

Nätverket kommer bara att ta emot åtta deltagare så vi förväntar oss att du som deltar har
ambitionen att närvara på alla träffar. Träffarna hålls centralt i landet och Sverok står för
resa, mat och boende. De åtta deltagarna kommer att få kontakt med en varsin mentor som
är eller har varit aktiv i förbundet och som utmärkt sig på något sätt som lämplig för att dela
med sig av sina erfarenheter.

Ansökan

Ansökan gör du på http://sverok.se/akademin senast den 14:e september!
Vänliga hälsningar
Nina Högberg
Sverokakademin
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Preliminär verksamhetsplan 2009
Sverok GävleDala ska under året fortsätta på den redan inslagna vägen att utveckla distriktets
aktiviteter och intresset för hobbyn i distriktet.
Styrelsen ska under år 2009
-

Serva föreningarna utifrån deras behov och vara dem behjälpliga så långt det går inom ramen för
vår verksamhet, inklusive kontakter med andra organisationer.

-

Sköta kontakten med landstingen, skriva bidragsansökningar och hantera ekonomin i distriktet,
samt i högra grad än tidigare försöka säkerställa bidragen från landstingen.

-

Bedriva stadgeenligt styrelsearbete och tillse att löpande arbete sköts på lämpligt sätt.

-

Hålla kontakten med andra distrikt och förbundsstyrelsen, bl.a. genom att delta på Sveroks
internutbildningar och träffar för distriktsaktiva (s.k. Slag).

-

Förbättra kontakten med Studiefrämjandet.

-

Erbjuda kurser i föreningsdrift/introduktionsmöten.

-

Fortsätta arbetet med ”Kompetenspoolen” och se till att den uppdateras vid behov.

-

Erbjuda projektbidrag till föreningarnas projekt enligt gällande regler, samt se till att
projektbidragsreglerna uppdateras.

-

Skapa förutsättningar för att hemsidan arbetas med kontinuerligt och uppdateras regelbundet.

-

Hålla kontakten med medlemsföreningarna och informera om vad styrelsen gör och vad distriktet
kan erbjuda föreningarna.

-

Se till att det genomförs en inventering av det som finns att låna från distriktet och att
informationen sprids genom hemsidan. Vidare se till att inventarielistan uppdateras löpande med
nya inköp.

Styrelsen har för avsikt att under 2009
-

Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006,
samt se över möjligheten att inleda liknande samarbeten på andra orter.

-

Verka för att kurser i verksamhetsrelaterade ämnen arrangeras.

-

Verka för fortsatt god kontakt med landstingen i Dalarna och Gävleborg och fortsätta att aktivt
kommentera deras regelsystem, om nödvändigt.

-

Verka för ökad öppenhet och tillgänglighet i distriktets verksamhet generellt och öppna upp för
att ge medlemmar utanför styrelsen tillträde till styrelsens verksamhet.

-

Skapa förutsättningar för att externt informationsarbete bedrivs, där hobbyn visas upp för såväl
allmänhet som särskilt berörda grupper.

-

Särskilt verka för att stödja konventen i distriktet och de medlemmar som vill besöka de lokala
konventen.

-

Genomföra välorganiserade DM-kval och finaler, samt erbjuda föreningar att arrangera
distriktsmästerskap om de vill.
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-

Förbättra utskicksrutinerna, följa upp det arbete som gjorts och hitta nya arbetssätt som fungerar
tillfredställande.

-

Fräscha upp kansliet och göra reklam för att öka dess användande.

-

Se till att vår terräng sköts och fortsätta erbjuda den till utlåning till våra föreningar.

-

Verka för kontakttillfällen mellan föreningarna, t.ex. genom att stödja kurserhelger, spelhelger
eller loppmarknader.

-

Verka för ökad jämställdhet inom distriktet.

-

Nominera en kandidat till studiefrämjandets styrelse antingen på distrikts- eller lokalnivå.
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