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§ 1 Mötets öppnande 

Lina förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Val av mötesordförande 

Lina valdes till mötesordförande 

§ 3 Val av mötessekreterare 

Magnus valdes till mötessekreterare 

§ 4 Val av justerare 

Peter valdes till justerare 

§ 5 Fastställande av dagordningen 

Beslut 

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

§ 6 Ekonomisk rapport 

Saldot den 8/9 var på räkningskontot 85.428,86:- och på kortkontot 4.385,89:-. (Magnus) 

§ 7 Återbetalning från Eventgruppen 

En första utbetalning på 2.586,00:- blev gjord till vårt PlusGiro den 7/7 2010. En andra utbetalning 
blev gjord på 885,00 kronor den 1/9 vilket totalt uppgår till den summa som Sverok GävleDala lagt 
ut för Eventgruppen, 3.471,00:-. (Magnus) 

§ 8 Spelveckan på biblioteket i Gävle 

Det finns ett halvfärdigt schemaförslag för spelveckan som väntar på att bli kommenterad av 
medlemmar ur Ocularis. Sen ska ett fysiskt möte ordnas nästa gång Jimmy Tisell är i Gävle då vi 
tillsammans kan lägga upp en slutplan.  
 
Men som det ser ut är som det pratats om tidigare; en öppen spelbar varje dag i veckan samt en 
speldemonstration med fokus på ett nytt spel varje dag. De på hobbyshopen är tillfrågade om de vill 
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deltaga på något vis och de lät intresserade. Ska återkomma i ärendet, troligen så håller de då i någon 
speldemonstration under en av dagarna.  

Förslag på schema 
Tider: 12.00 - 16.00 varje dag. 
 
Speldemonstrationer 
Måndag - RoboRally 
Tisdag - Warmachine 
Onsdag - Ticket to Ride 
Torsdag - Warhammer 
Fredag - Space Hulk 
Lördag - Ricochet Robots (stor spelplan) 
 
I spelbaren har vi förutom de spel som biblioteket har även ett urval av snabbspelade och populära 
spel som vi lätt kan lära ut reglerna till.  
 
Sen ska vi såklart ha en Sverokutställning där info och giveaways finns. (Peter) 

§ 9 Lajv på stadsbiblioteket 

Lajv på Stadsbiblioteket, Gävle. Har haft kontakt med biblioteket, datum är satt till 13/11, 
bibliotekens Nordiska Speldag. Mats skriver, Simon spelleder, biblioteket vill ha in text för 
marknadsföring (som de sköter i övrigt) och veta om vi vill ta betalt osv. Kontakten pågår, det 
kommer bli coolt. (Lina) 

§ 10 Hemsidan 

Jag har anslutit med sparade uppgifter från min dator hemma och fixat med rättigheter för 
wordpressidan så att topscrollern och forumskrapet fungerar (alltså de funktioner som byter mellan 
bilder i överkant respektive visar senaste i forumet) samt tagit ut ett adminlösenord som Lina fått och 
skapat ett par konton. La planen att göra konton åt alla på is dock, i väntan på beslut om hur vi ska 
arbeta med sidan. (Andreas) 

§ 11 Projekt levande språk 

Inget har skett. (Magnus) 

§ 12 Demoarméerna 

Allt klart. (Linus) 

§ 13 Brädspelsinventeringen 

Har beställt och fått allt nu till våra brädspel. Ska ta en kväll bara och förpacka en del i nya fina små 
lådor och sen plasta in en massa kort. Så är allt klart. Faktura kommer via snigelpost samt ett par 
mindre inköpskvitton till Magnus med nästa BOE. (Peter) 

§ 14 Flytten till Valla 

Simon, Lina och Peter har varit på Vallas årsmöte. Vår flytt finns inskriven i deras verksamhetsplan 
för läsåret -10/11. Vi är välkomna efter nyår och Lina har bett att få komma på ett av deras möten 
och prata detaljer kring flytten. Lina har inte vidarediskuterat hyran med föreningen Valla. (Lina) 



 

 

 

 

Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävleDala-distriktet   Justeras: 

 

§ 15 Föreningskontakt 

Lina har varit med Nebulosus och byggt sakerna de sökte projektbidragspengar för på deras 
lajvområde. Stället är helt fantastiskt vackert. Jag satt och såg ut över ravinen opch tjärnen och bäcken 
under stenbumlingarna och tänkte att John Bauer hade varit där, sedan började han måla.  
 
Området är lätt att åka till med bil. Det är rakt fram hela vägen och så två svängar, från Falu centrum. 
Glöm att köra vilse och behöva ringa och fråga vart man är. Man kan åka bil rätt in på området och 
det är tacksamt ur logistiksynvinkel. Värdshuset är ett rejält stort timrat hus med jordgolv och en 
stadig eldstad, rökfång och stabila bänkar, bord och sovplatser. Huset ska utan problem kunna 
värmas upp till normaltemperatur även vintertid. Det finns en liten stuga i området också, som är 
välbygd och har egen eldstad med säker skorsten och bord och sovbänk. Två färdiga dass. 
Eldningsförsäkringen täcker fem eldstäder, jag såg tre färdiga. I ytterkanten av området finns en 
kraftledningsgata som inte fått några elledningar och tvärs över tjärnen från värdshuset räknat kan 
man se ett vitt skidspårkors. Det kom en bil förbi på vägen utanför under dagen.  
 
Föreningen Nebulosus är en relativt ren fantasylajvförening. Jag tror de har hittat ett område som 
fungerar väldigt bra för deras syften. Grisodlarlajv som hör av sig till distriktet ska nog hänvisas till 
Ludvikaområdet med den stora ängen, men fantasylajvarna ska vi hänvisa till Nebulosus. Det är ett 
vansinnigt häftigt ställe. (Lina) 

§ 16 Sverok Stockholms kansliinvigning 

Stockholmarna invigde sitt nya kansli 4/9. Vi fick en inbjudan till invigningsfesten och vi svarade på 
den genom att skicka ett lycka-till-kort och en kylskåpsmagnet i form av en dalahäst.  

§ 17 Skogens dag 

Föreningen Nebulosus representerade Sverok på Skogens Dag. De fick informationsmaterial, 
nyckelband och pennor av distriktet som hjälp med marknadsföringen. De träffade och pratade med 
ungefär 150 personer under dagen, varav de flesta inte kände till lajvhobbyn tidigare. Föreningen var 
riktigt nöjda med dagen och tror de har fått ut information på ett bra sätt. 

§ 18 Landstingsbidragsansökningarna 

a) Dalarna 

Ansökan till LT Dalarna. Har fått pappersexemplar av formulären, både till min hemadress och till 
postboxen. Uppgifterna de efterfrågar är lätta att få genom distriktsinloggningen i förbundsdatabasen, 
våra årsmötesprotokoll och förra mötets protokoll. Jag tänkte fylla i dem och skicka in samtidigt som 
Gävleborgsansökan. Vi skulle lagt tid på att förbereda dialogen på arbetsmötet 4/9, men diskussionen 
om hemsidan tog all tid. Dialogen kommer vara 26, 29 eller 30 november. Vilket datum vi får 
meddelas i mitten av november. (Lina) 

b) Gävleborg 

Ansökningen till LT Gävleborg ligger klar, men väntar på att dubbelkollen av medlemmarnas 
bostadsort ska bli möjlig. Sverok Riks verkar ha glömt att de skulle skicka siffror i måndags, jag ska 
stöta på dem om inte uppgifterna finns tillgängliga imorgon. Den ska in innan månadsskiftet. (Lina) 

§ 19 Ekonomisk genomgång mätt mot budget 

Vi ställde den årets hittills ekonomiska utgång mot budget vilket såg bra ut. Dock skall en liknande 
uppföljning göras efter kassörsarbetet sköts från Sverok Riks. 
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§ 20 Protokollen 

Vi jagade rätt på gamla mötesprotokoll som snarast skulle laddas upp på hemsidan för allmän 
beskådning. Vi måste bli bättre på att få upp styrelsemötesprotokollen efter möten. 

§ 21 Riksmötet 

Många av distriktsstyrelsens representanter kommer att åka genom lokala föreningar om de blir 
invalda som ombud. Distriktsstyrelsen kommer att skicka Lina som ombud för distriktet. 

§ 22 Ekonomihanteringen 

Magnus kommer att lägga det administrativa arbetet kring kassörsposten på rikskansliet för att ägna 
mer tid åt andra åtaganden inom distriktsstyrelsen. Ett första möte är bokat tisdagen den 21/9 i 
Linköping mellan Magnus och en av ekonomerna på kansliet. 

§ 23 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 24 Nästa två möten 

Fysiskt möte i Falun lördagen den 16 oktober, Skypemöte onsdagen den 10 november. 

§ 25 Mötet avslutas 

Lina förklarade mötet avslutat. 
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………………………………………  ………………………………………  
(Mötessekreterare)   (Justerare) 


