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Bilagor Inga 

§ 1 Mötets öppnande 

Jimmy Tisell förklarade mötet öppnat 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

Beslut 
- Att godta dagordningen 
- Att övriga frågor ska läggas till löpande 

§ 3 Mötesformalia 

a) Mötesfunktionärer 
Sittande mötesordförande och sekreterare.  

Clara Jacobsson valdes till justerare. 

 
b) Fastställande av röstlängd 
Så skedde 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Erik Aronson sammanfattade föregående möte. 

 

§ 5 Rapporter 

a) Sverok GD:s konvent 
Ett konventsgruppsmöte har ägt rum, men endast 4 personer (alla ur styrelsen) närvarande. Det 
diskuterades möjliga lokaler. Johan Skrealid skulle ta kontakt med lokaler för att undersöka 
möjligheten att arrangera vårt konvent där. 
 
b) Landstingets bidragsregler 
Bordlägges till nästa möte, då Andreas Hallqvist inte är närvarande 
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c) Grundgaranti 
Alla papper ska nu finnas att tillgå, så Rikard Tröger ska ta hand om dem och skicka in det till 
nästa möte.  
 
d) Ekonomisk rapport 
Eftersom vår kassör Magnus Johansson inte är närvarande gavs ingen ekonomisk rapport. 
 
e) Projektor 
Jimmy Tisell har kollat runt lite och det har visat sig att det måste beställas från Internet. Han ska 
fortsätta leta efter en bra projektor.  

 
f) Profilkläder 
Inga profilkläder har inhandlats än, men eftersom Andreas Hallqvist inte är närvarande bordlades 
detta till nästa möte. 
 

h) Nedläggningen av Valhall ungdomens hus (Valla) 
Det har kommit igång en del aktiviteter på Valla den senaste tiden som en reaktion på beslutet om 
uppköp av huset. Att huset kommer att bli sålt till landstinget är säkert, men det finns en chans att 
landstinget kommer att behålla Valla i sin nuvarande form. 

 

§ 6 Spelveckan 
Vecka 44 är det spelveckan.  

I år är spelveckan inriktat på distrikten och vi skall försöka gå ut tillsammans med föreningar genom 
så kallade "Speltorg" som vi kan ha på diverse platser så länge det går ut till folk. Distriktet får då 
5000 kr i förskott för första speltorget och sen 2000 kr i efterskott för varje efter den första. 

Vi ska hålla i ett speltorg på Valla. Där har vi bra tillgång till spel och schyssta (gratis) lokaler, vilket 
gör det väldigt enkelt för oss att hålla i speltorget där. På Valla finns det också en hel del lajvare och 
en figur/kortspelsförening som kan hjälpa till att dra dit folk och hålla i arrangemang. 

Beslut 

 - Att Erik Aronson ser till att speltorget blir av. 

 

§ 7 Sillycon 

Sillycon har bett oss om hjälp att hålla i diverse arrangemang. Tyvärr ligger Sillycon samtidigt som 
Whatevercon, SSK och BSK. Detta leder till att få styrelsemedlemmar kan komma dit och hjälpa till.  

Sillycon har redan bokat lokalen och bjudit in spelbutiken Juntan, så de har tyvärr inte möjligheten att 
byta datum. 

De enda styrelsemedlemmar som eventuellt har möjligheten att hjälpa till är Viktor Lyresten och 
Magnus Johansson.  

Beslut 

- Rikard Tröger ska höra av sig till Viktor och Magnus och se till att de pratar med 
Sillycon 
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§ 8 Sverok riks vision 
Sverok riks har tagit fram en ny version av sin vision. De vill att distriktet ska titta på den och 
godkänna den.  

Beslut 

- Jimmy Tisell skickar ut dokumentet via mail och sedan kommenterar vi den på 
forumet. 

 

§ 9 Kontaktperson för studiefrämjandet dalarna 

Frågan bordlades till nästa då ingen som bor i dalarna är närvarande. 

 

§ 10 Sverok GD:s konvent 

Det finns en chans att John Bauer skolan går att använda, Jimmy Tisell ska prata med rektorn om det 
och om möjligheterna ser goda ut ska Rikard Tröger ta kontakt med honom och diskutera saken 
vidare. 
 
Ett stort problem med vårt konvent är att det finns väldigt få intresserade arrangörer. Rikard Tröger 
ska försöka handplocka arrangörer, men han vill inte göra det innan vi har en lokal. 
 

§ 11 Lokal och nystart av förening 

Vi har fått ett mail från en nystartad förening som vill ha hjälp med att fixa lokaler och möbler till 
lokalen. 

Vi har ingen budgetpost för att täcka detta, men Sverok riks har ett lokalbidrag som föreningar kan 
söka för hjälp med sina lokaler.  

Beslut 

- Jimmy Tisell ska ta kontakt med dem och tipsa om sverok riks lokalbidrag. 

 

§ 12 Flytta kansliet 

Det har kommit förslag att flytta vårt kansli till Valla i Falun. Detta då det skulle kunna minska risken 
att Valla blir nedlagt. Bland annat på grund av risken att Valla blir nedlagt och vi då skulle stå helt 
utan lokal är vi inte intresserade av att flytta kansliet dit. 

 

§ 13 Nästa möte 

Nästa möte kommer att vara 4 oktober på Valla i Falun. Till detta möte ska vi bjuda in Jimmy 
Sairanen, Markus Linde, Jimmy Sjögren och Fredrik Dersten för att diskutera speltorget på Valla. 

 

§ 14 Övriga frågor 

a) Närcon biljetter 
Jimmy Tisell har tre biljetter mellan Örebro och Gävle som blivit över från vårt närcon-resa projekt. 
Dessa biljetter skulle Andreas Hallqvist kunna utnyttja nu när han bor i Örebro. 
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Beslut 

- Att Sverok GD köper biljetterna. 

 

b) Måla kansliet 
Vår lokal fungerar bra, men skulle må bra av en upprustning i form av lampor, fläktsystem och nya 
tapeter/ommålning.  

Beslut 

- Henrik ska kolla upp hur lokalen skulle kunna rustas, ett beslut om hur vi ska göra 
tas sedan på nästa möte. 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Jimmy Tisell avslutade mötet. 

 

 
 

 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………  
(Erik Aronson)   (Clara Jacobsson) 
 
 


