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Styrelsemöte 9/11 2008 
Datum 09/11 2008 

Plats Valhall ungdomens hus i Falun 

Närvarande Markus Linde, Rikard Åslund Tröger, Andreas Hallqvist. 

Bilagor Inga 

§ 1 Mötets öppnande 

Rikard förklarade mötet öppnat 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

Så skedde 

§ 3 Val av mötesfunktionärer 

Mötesordförande Rikard Tröger 

Vice sekreterare Markus Linde väljs till sekreterare. 

Justerare Andreas Hallqvist 

§ 4 Rapporter 

a) Sillycon 
 Rikard rapporterar, kval skett i Magic och frag. Rikard höll 40k turnering, Rikard och Erik kvalade.  

 
§ 5 Ansvarsområden 

Påminnelser om ansvarsområden skedde 

 

§ 6 Veckans Text på hemsidan 

Listan uppdaterad och folk påminda. 

 

§ 7 10-års jubileum 

Jubileum genomförs i samband med årsmötet. Eventuellt kommer jubileums t-shirts att tryckas upp. 

Möjlighet att ha festligheter på fredagen för att fira jubileumet. Detta kommer ske 20-22 Februari 
2009 
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§ 8 Gävleborgs Landsting 

Landstinget skickade ett mail för kompletterande uppgifter, Tisell har mottagit detta och har till 
uppgift att lösa det. 

 

§ 9 Distriktsrepresentanter till RM 

Jimmy Tisell valdes till representant för GD distriktet. 

 

§ 10 Gyllene Hjorten RM 

Sverok GD styrelsen motsätter sig Gyllene hjortens motioner för RM 2008. Styrelsen ser inte 
problemet som motionerna försöker belysa eftersom ifyllande av personnummer inte medför något 
mer arbete. Vi inser att motionen kommer ge upphov till mer arbete för anställda eller 
förtroendevalda på distrikts och förbundsnivå. Styrelsen tycker inte att riksmötet skall styra 
förbundsstyrelsens åsikter eftersom de är fritt tänkande individer och själva har rätt att bestämma vad 
de tycker i sakfrågor. Styrelsen tycker även att om gyllene hjorten vill ha en debattartikel så kan de 
skriva den själva. 

 

§11 Gyllene hjorten projektbidrag 

Föreningen Gyllene hjorten har sökt 2000: - för genomförande av lajv i januari 2009. Föreningen 
beviljas projektbidraget med förståelsen att alla deltagare betalar lika oavsett om de är medlemmar i 
föreningen eller ej samt att nya lajvare betalar en lägre deltagaravgift. Pengarna betalas ut när formalia 
är lösta. 

 

§12 Årsmöte 2009 

Detta kommer ske 20-22 Februari 2009. Valla är bokat. Rikard fördelar arbete och lägger upp vad 
som behövs göras på forumet. Nästa styrelsemöte blir kombinerat styrelsemöte/arbetsmöte. 

 

§13 ”Full House” 

Ja vi kommer, vi kan visa airsoft & lajv (Jimmy, Markus), figurspel (Erik & Tröger), brädspel (Halken) 

 
§14 Nästa möte 

20-21 December, kombinerad mötes- och arbetshelg för att förbereda årsmöteshandlingar. 

 

§ 15 Mötets avslutande 

Rikard förklarar mötet avslutat. 
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………………………………………   ………………………………………  
(Markus Linde)       (Andreas Hallqvist) 


