SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Protokoll dikussionsmöte 31/3 2007
Datum:
Plats:
Närvarande:

31/3 2007
IK Sportstuga, någonstans i skogen utanför Hofors.
Rikard Åslund Tröger, Anders Ekman, Erik Andersson, Andreas Hallqvist, Jonas
Nordlander, Tommy Flink-Saha, Erik Aronson, Markus Linde och Peter Engström.

§ 1 Lokaldiskussion
Ett antal olika alternativ till framtida lösning på lokalfrågan presenteras. Diskussionsunderlag ska tas
fram tills nästa möte. Följande alternativ diskuteras:
−

Fixa till den nuvarande. Snygga till den, marknadsför, lös disk- och luftproblem och se till att den
används. Anders och Markus utreder.

−

Bara kansli. Hyr en kanslilokal i Gävle, t.ex. i Folkets Hus. Gärna med anslutning till bokningsbar
möteslokal. Erik utreder.

−

Lokal på mindre ort. Kolla om intresse finns på någon mindre ort, t.ex. Storvik eller Sandviken,
och hyr lokal där. Priserna är antagligen lägre. Kan vara bara kanslilokal eller spellokal också.

−

Ingen lokal. Man löser möten och förvaring på annat vis. Jonas utreder.

−

Ny spellokal i Gävle. Peter fortsätter att hålla ögonen öppna.

Alternativet att hyra lokal i Sjömanskyrkan i Gävle stryks, då brandreglerna omöjliggör det totalt.
§ 2 Riksmötet
Peter kommer att åka som distriktsrepresentant.
Rikard och Andreas kommer att åka som ombud.
Motionerna ska diskuteras på forumet, och där frågorna rör distriktet ska instruktioner ges till Peter.
§ 3 Biblioteket
Vi har haft ett möte med Stadsbiblioteket i Gävle. Följande sades:
− Brädspelen har inte lånats alls, men de har inte varit speciellt bra marknadsförda.
− Rollspelen har lånats riktigt bra. De vill ha förslag till ca 20 nya titlar, gärna med figurspelsböcker
också. Titlar ska diskuteras på forumet, och försöka göras klart nu under veckan. Rollspel på
engelska är också välkomna.
− De vill gärna ha mer aktiviteter. Vi satsar på SpelVeckan som börjar med helgen 26-28 oktober.
Framförhållning krävs – ett förslag till aktiviteter ska gärna vara inne i maj, och ett spikat program
i augusti för att det ska marknadsföra.
− De är intresserade av föreningar som håller till på biblioteket och spelar. Man kan vara tyst i
caféterian eller låta mer i hörsalen eller i något annat mindre rum. Föreningar som behöver lokaler
kan alltså tipsas om lokaler.
§ 4 Profilkläder
Adress: Vågskrivargatan 5
830 20 Gävle

Telefon: 026-129020

E-kontakt: info@gd.sverok.se
www.gd.sverok.se
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Profilkläder delas ut till nya i styrelsen. Rött och gult är snyggt.
Kläderna är profilkläder i den bemärkelsen att man förväntas representera distriktet när man bär dem.
Man får dock gärna använda dem ofta, såvida man är beredd att t.ex. svara på frågor från nyfikna.
Svarta profilbyxor vore snyggt.
§ 5 Kassören informerar
Jonas förklarade hur ersättningssystemet fungerar.
Anders lägger upp blanketterna på hemsidan.
§ 6 Föreningsprojekt
Det blir ett DalCon även i år. Rikard är kontaktperson.
BigBayCon kommer att vara den 6-8 juli år. Vi ska satsa på att göra DM-kval i olika brädspel, och
spela förra årets finaler. Vi gör gärna deras figurspelsturnering till DM-kval. Rikard är kontaktperson
igen.
§ 7 Internetkommunikation
Alla kommer in på forumen och får mail från styrelselistan.
Peter kommer fortfarande in på styrelseforumet, han ska bort. Anders fixar och pratar med Maria.
Det behövs en fördelning mallan hur de olika forumen ska användas. All diskussion som inte är något
av följande ska ske i forumet för aktiva.
−

Beslut

−

Diskussioner som rör särskilda föreningar (t.ex. projektansökningar)

−

Rent praktiskt styrelsearbete, t.ex. diskussioner om mötesdatum.

−

Något annat som kan vara av känslig art.

Den nya maillistan aktiv@gd.sverok.se ska användas sparsamt, för att inte spamma våra vänner. Den
ska mest användas för att informera om och bjuda in till diskussion om projekt på forumet.
Forum och mail bör läsas varje dag! Det är paradoxalt nog lättare att kolla forumet en gång om dagen
än en gång i veckan.
Telefonen är en underskattad uppfinning. Använd den.
Anders fixar redirect-mailer enligt formatet fornamn.efternamn@gd.sverok.se.
§ 7 Årsplanering
a) Verksamhet
-

-

Linconbuss 2007
Spelhelg i hälsingland
DM-kval och -finaler
o Warhammer 40k
o Brädspel
o Magic
Föreningarnas dag
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Rikard
Erik (Anders)
Markus
Anders (kval och final 2008), Rikard (final 2007)
Tommy
Halken (Peter)
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-

-

Spelveckan/biblioteket
Kurser
o Kurs i föreningsdrift
o Airsoftbössa-kurs
o Teatersmink
o Terrängbyggnadskurs
Slag
Årsmöte
Gothcon 2008
Projektbidrag
Kompentenspool
Informationskampanj
Tillgänglighet
Välkomstbrev
Nyhetsbrev
Hemsida
Jämlikhet
Upplandsutredning
Demokratodokument
Organisationsnätverk
Lokalen

Erik (Anders, Peter)
Erik
Erik
Johannes, Markus
Peter
Aron
Rikard
Rikard
Aron
Anders, Halken
Anders
Anders (Halken, Markus)
Anders, Erik
Anders
Rikard
Jon
Erik
Anders
Halken
Peter (Erik)
Erik

b) Administration
-

-

Landstingsbidrag
o Dalarna
o LG
Bokföring
Kansli
Hemsidan
Utskicksrutiner
Telefon, kansliet och mobilen
Kolla post

Halken
Anders
Jonas, Erik
Erik
Jon
Rikard
Rikard
Erik

c) Småsaker som behöver göras
Anders lämnar in kameran på lagning.
Peter kollar upp vad som blir av lajvområdet som Dragonbane var på.
Rikard ser till att en inventarielista på föreningens spel fixas nästa gång vi har möte i Gävle.
§ 8 Nästa styrelsemöte
Ska äga rum 5-6 maj 14:00 i lokalen i Gävle.
Tills dess skall vi ha:
− Skrivit en lista på vad man ska göra och när det ska göras.
− Skrivit disskussionsunderlag för nya lokaler.
− Skrivit en presentation till utskicket.
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