
SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Styrelsemöte 10/07 2010
Datum 10/07 2010

Plats Hedängsskolan i Storvik
Närvarande Lina Svensson, Magnus Johansson, Linus Nilsson, Peter Engström, Andreas 

Hallqvist 

Bilagor -

§ 1Mötets öppnande
Lina förklarade mötet öppnat.

§ 2Fastställande av dagordningen
Det beslutas att

- godta dagordningen
- övriga frågor ska läggas till löpande

§ 3Mötesformalia
a)Mötesfunktionärer
Lina väljs till mötesordförande och Linus väljs till mötessekreterare.

Peter väljs till justerare.
b) Fastställande av röstlängd
Så skedde

§ 4Uppföljning av beslut från föregående möten
a) Byte av mobilabonnemang (Lina)

Efter kontakt med Telias butikssäljare står det klart att de vill ge oss företagspriser på vårt 
abonnemang, á 500kr/mån, Peter bestrider denna klassificering och ska ta strid för att vi som ideell 
förening får betala privatpersonstaxa på vårt framtida telefonabonnemang. 

b) Eftersändning av post (Lina)

Tidigare styrelsebeslut rapporterades ha resulterat i samma situation fast på annan ort. Eftersändning 
från postboxen hem till ordföranden ska kosta 6000kr/år för distriktet och alltså får ordf för 
nuvarande åka och hämta posten i postboxen själv.

§ 5Rapporter
a)Ekonomisk rapport (Magnus)
Saldo kortkonto: 4 648.39kr. Saldo räkningskonto: 96 659,84kr. Projektbidragspengar kvar: 85 
000,00kr. Magnus rapporterade att hans jakt på vidareutbildning inom det ekonomiska området går 
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trögt men att han ska försöka vidare. Vidare rapporterades att Magnus ringt och ordnat uppskov för 
förseningsavgiften som skulle varit resultatet av den glömda deklaration som hittades i kanslilokalen 

b)Återbetalning eventgruppen (Peter)
Återbetalningen har ej skett men Peter lovade organisera så att Kanslistyrelsen betalar tillbaka de 3 
100,00kr som eventgruppen är skyldig Sverok GD. 

c)Projektbidragsansökningarna (Lina)
Det rapporteras att den första projektbidragsutbetalningen snart kommer verkställas till Granland 
ansökningen. 

d)Spelveckan i Gävle (Peter)
Låg aktivitet rapporteras till följd av rådande semestertider. 

e)Hemsidan (Linus)
Uppgifter om inlogg till sverok Gds ftpserver uppges saknas men behövs för att arbetet ska kunna 
fortgå. Andreas ska leta efter de saknade uppgifterna. Linus bifogade rapport lades till handlingarna.

§ 6 Aktuella frågor
a) Förvaltare av distriktets warhammerterräng (Lina)

Bakgrund: Big Bay Con (BBC) lånade terräng men i samband med utlåningen gnisslade det rejält 
mellan spelföreningen rotmos som i nuläget förvaltar terrängen (Anders *efternamn saknas*) och 
sverok (Lina). Lina säger sig vara jävig i frågan efter att ha hanterat konflikten men rapporterar att 
Händelseförloppet var resultatet av att BBC var sent ute med att meddela sin avsikt att låna terrängen 
och att Anders därför tappade tålamodet. Vidare sades det finnas ett tecknat avtal mellan Anders och 
tidigare styrelsemedlem Tröger (*namn saknas*). Andreas yrkar för att ärendet bordläggs och att 
Linus bereder ärendet inför nästa styrelsemöte.

b)Förvaring av distriktets demo-figurer, warhammer 40 000 och Warmachine (Linus)

Linus rapporterar att ett behov av restaurering av distriktets demo-figurer och att säkrare förvaring av 
dessa behöver säkras för att undvika att samma situation uppstår igen. Budget för projektet begärs 
vara 400kr och styrelsen bifaller detta.

c)Lajv på biblioteket i Gävle 13(11 2010 (Lina)

Lina presenterar på nytt tanken på att anordna ett lajv i bibliotekets lokaler i Gävle. Projektet ligger i 
planeringsstadiet hos en lajvtomte (*namn saknas*) som skissar på upplägg mm. 

d)Kanslilösning för 2011 och framåt (Linus)

Linus dryftar oro över tillgängligheten för spelföreningar om distriktskansliet flyttar in på valla i 
Falun. Oron försäkrades vara ogrundad av resten av styrelsen.

e)Tillgång till kontaktuppgifter, databasen (Lina)

Det rapporteras att distriktsstyrelsen GD sak få två nycklar till förbundsstyrelsens databas över 
distriktets alla föreningar. Lina yrkade för att hon skulle få ta den ena nyckeln och Magnus föreslog 
att Peter skulle ha den andra iom sitt kommande projekt 'eldsjäl' som ska rikta sig till aktiva personer 
inom distriktet.

§ 7Projekt Levande Språket, detaljplanering
För de som inte tagit del av tidigare diskussioner inom ämnet redogör Magnus kort för projektets 
ursprung, syfte och tänkta upplägg. Projektet rapporteras behöva en inventering av de viking 
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rollspelsböcker som finns i lokalens förråd samt det marknadsföringsmaterial som finns där. Linus tar 
på sig detta i rollen som lokalansvarig. Styrelsen beslutar att frikoppla projektet levande språk från 
styrelsen i form av en projektgrupp som därmed får som uppgift att presentera ett förslag till 
augustimötet och har möjlighet att söka pengar från distriktet. Magnus, Simon och Peter ingår i 
projektgruppen. 

§ 8 Övriga frågor
a) Distriktets brädspel som står i kanslilokalen (Peter)

Brädspelen rapporterades ha inventerats av Peter och Linus. Peter föreslår plastfickor till korten i 
spelen och lovar se över omfattningen av ett sådant projekt till nästa möte. 

b) Projektbidragsansökningsproblem (Magnus)

Magnus rapporterar att omfattande korrespondens krävdes för att iscensätta exekveringen av 
granlandansökningens utbetalning. Med bakgrund av detta föreslår Magnus att vi arbetar fram en mall 
för hur en ansökan om utbetalning från distriktet till förbundsstyrelsen så att alla uppgifter följer med. 
Vidare yrkade Magnus för att distriktet i fortsättningen inte ska godkänna ansökningar som saknar de 
uppgifter som förbundsstyrelsen kräver för att betala ut pengarna samt att styrelsen ska lämna ut alla 
inkomna ansökningar (godkända eller ej) till förbundet som underlägg för deras utredning av 
projektbidraget. Beslut tas om att: Peter lämnar ut alla inkomna ansökningar, styrelsen avhåller sig 
från att godkänna vidare ansökningar som saknar viktiga uppgifter och att en blankett för 
kommunikationen mellan distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen.

§ 9Nästa två möten
Det första mötet är den 21/8 och kommer att hållas i kanslilokalen i Gävle. Det andra mötet kommer 
att hållas via internet 8/9. Andreas säger sig inte kunna närvara på augustimötet som även 
rekommenderas av Peter att inkludera ommålning av lokalens dörrar.

§ 10Mötet avslutas
Lina förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

……………………………………… ………………………………………
(Mötessekreterare) (Justerare)
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