SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Protokoll styrelsemöte
Datum:
Plats:
Närvarande:

9/12-06
Kansliet, Gävle
Peter Engström, Anders Ekman, Rikard Tröger, Jon Back, Freddie Juza, Lina
Svensson (valberedning), Jonas Nordlander, Erik Andersson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2 Mötesformalia
Peter Engström valdes till mötesordförande, Jon Back valdes till mötessekreterare, Rikard Tröger
valdes till justerare.
Lina Svensson och Erik Andersson adjungerades.
§ 3 Dagordningens fastställande
Dagordningen fastställdes.
§ 4 Rapporter
- Inkommen post
Diverse räkningar har inkommit: Projektbidragsansöka, Inbjudan till möte med
Landstinget Dalarna angående dialog kring bidragsansökan. Epost kommer från
Landstinget Gävleborg angående detaljer i bidragsansökan.
- Ordförande
•
Ordföranden har varit på Dreamhack. Alla distriktsordföranden var på plats och
representerade sina distrikt. Projektet var lyckat och kommer antagligen att upprepas i
fler sammanhang.
•
Sverok Stockholm var här på besök för ett par veckor sedan. Peter, Halken och Jimmy
var här ifrån oss. Aimée, Nina, Frida och Texas var här ifrån Stockholm. Jon berikade
mötet med sin frånvaro då hans biljetter var snordyra. Anders låg hemma på sin toalett
och spydde. Tröger var inte här eftersom han är en toffel. Freddie vet vi inte vad han
gjorde.
•
Distrikten har, under Dreamhack, haft möte med, Henrik Sannesson, redaktör för
Signaler från Sverok. Han vill gärna ha in material ifrån distrikten, gärna på ett mer
”grävande journalistiskt sätt”.
- Ekonomi
Vi har ungefär 4000 kr i likvida medel. Riks är skyldig oss omkring 4000 kr. I slutet
av december behöver vi betala hyra (ca 10 000 kr). Vi bör låna 20 000 kr från Riks
tills Landstinget Gävleborg betalar ut sina bidrag.
- Anders rapporterar
Anders har varit på möte och skrivit på introduktionsmaterial för distriktsaktiva.
Materialet går ut på remiss till distrikten när det är färdigskrivet.
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SillyCon
Distriktet var representerat på SillyCon. DM-kval hölls, tröger fick spö i
Warhammer 40000. Över lag en lyckad tillställning.

§ 5 Landstingsbidrag
Dalarna: De kände till Dragonbane och sett mycket på TV. De verkar börja få lite bättre insikt i
vad Sverok är och vad Sverok sysslar med och vill syssla med. Vi avvaktar besked om vad vi får.
Vi har sökt 170 tkr.
Gävleborg: Vi skall hålla ett möte där vi diskuterar svaren på de frågor de tar upp. Vi har
meddelat dem att sända oss alla frågor i förväg, då vi inte kan hålla alla våra föreningar i huvudet.
Då de frågar efter uppgifter som blir problematiska vad gäller PUL så har vi fått möjlighet att
stryka personliga kontaktuppgifter o.dyl. I papprena för att avhjälpa detta. Gävleborg vill även ha
information om våra pokerföreningar och vår inställning till pokerföreningar. Anders
sammanställer det material de söker till 2006-12-12.
§ 6 Projektbidragsansökan
Objudna gäster (bil. 1): Det ser bra ut, men för mycket pengar för för få benifitärer. Vi vill hellre
lägga lite pengar åt många arrangemang, än allt på en. Vi är beredda att gå in med delar av vad de
söker (6000?). Vi kan även hjälpa med bland annat tryckning och utskick. Vi vill se utåtriktad
reklam för arrangemanget och gärna uppmärksamhet i media som motprestation. Anders tar apan,
han tar Rikard till hjälp.
Terrängförvaring (bil. 2): Avslås då kostnaden överstiger förtjänsterna. Sverok GävleDala är
beredda att investera i förstärkta flyttkartonger, eller liknande lösning till ett rimligt pris. Vi anser
att detta löser bristerna i förvaltningsmedel, om DalCon/RoTMoS motätter sig detta får de
inkomma med ny skrivelse. Jonas tar kontakten.
§ 7 Kanslilokal
Vi är inte riktigt nöjda med lokalen. Den är okay, men den saknar fönster och bra ventilation. Den
har däremot bastu! Vi får byta i mars(?), ska vi? Vi vill defenitivt vara centralt, så att alla kan ta
sig dit enkelt. Tankar som finns är:
•
Brevid ”hunddagiset” i närheten av järnvägsstationen. Mindre lokal, men bättre läge. Den
har fönster.
•
Sjömanskyrkan. Kanske har vi råd att skaffa brandstegen till översta våningen och flytta
tillbaks igen. Det är en bra lokal och vi har faktiskt bekostat den renovering som gjordes,
nu används den bara som förråd.
•
Ny lokal ute vid gasklockorna. Nytt kulturområde skapas, kanske kan vi också få plats där.
Peter pratar med folk och kollar möjligheter. Alla letar efter andra möjligheter ifall vi hittar bättre.
•

Valhall Ungdomens Hus (Falun) skall pratas med och kollas möjligheter att upprätta
”lokalkontor”, alltså ett lite mer fast och organiserat samarbete. Rickards apa.

§ 8 Hemsida
Vår hemsida är tillfälligt nere, då drift av säkerhetsskäl tillfälligt lagt ned den. Jon arbetar på att få
upp en ny. Vilka önskemål och prioriteringar vi har på den diskuteras.
§ 9 Valberedning
Valberedningen talar om hur vi vill ha det nästa år.
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§ 10 Handikappsprojektet
Sverok Stockholms idé. De lägger pengar i fond och hoppas på att övriga distrikt också vill vara
med och hjälpa till. Fonden skall gå till ekonomiskt stöd för att hjälpa handikappade inom
hobbyn, till exempel genom att hjälpa till att betala ”inlajvkryckor” eller att sy upp lajvkläder till
ledsagare. I förlängningen skulle man till exempel även kunna skriva rollspel på Braille eller i
talboksform. Vi ställer oss positiva, men diskuterar formen och förvaltandet. Fonden borde ligga
hos Riks, en lösning vore att överlåta ansvaret dit efter uppstartsfasen. Detta måste dock vara
Sverok Stockholms ansvar.
§ 11 Årsmötet
Blir sista helgen i februari (23-25:e). Vi tittar på lokal tillsammans med Nedre Norrland (Peters
apa). Jobb att göra nu:
Uppgift
Apa
Deadline
•
Kallelse (ut innan nyår)
•
Revisionsberättelse
Maria/Jonas
15 feb.
•
Verksamhetsberättelse
•
Budget
Vi väntar på Landstinget
•
Ekonomisk berättelse Jonas
15 jan.
•
Verksamhetsplan
Anders
•
Valberedningsförslag
Lina
2 feb.
•
Motioner
•
Spelhelgsinfo/schema
•
DM-info
Vidare:
•
Motionsstopp är 2 februari.
•
Vi frågar Chrisp om han vill vara ordförande.
§ 12 Övriga frågor
a) Internetleverantör: Byta eller inte byta? Det viktigaste är att det funkar. Jonas Apa, Jon
hjälper.
b) Julkort: Vi ska göra julkort till distrikt, FS, studiefrämjandet, landsting (eventuellt fler).
Vi fastnade för omålade dalahästar från http://www.grannas.com/ med en uppmaning om
att bästa hästen vinner den försenade julklappen på nästa slag.
c) ELD-projektet: Vi kontaktar Anders Hultman och ber om en koncis beskrivning som
faktiskt innehåller vad det verkligen handlar om. Detta skickas vidare till styrelsen och var
och en tar ett personligt beslut om han/hon är intresserad (Peters apa)
d) Måla datorer: Kostar 500 – 800 kr/dator. Det är en bra reklampryl. Vi sparar slutgitigt
beslut till nästa möte.
e) SF-Alpha: Vi avskriver SF-Alphas skuld.
§ 13 Nästa möte
Möte 2-4 februari, Falun. Det blir en arbetshelg med motioner och övrigt till årsmöte.
§ 14 Mötets avslutande
Så beslutades.
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Vid protokollet

Justeras

………………………………………
Jon Back, mötessekreterare

……………………………………………
Peter Engström, ordförande

Justeras
………………………………………
Rikard Åslund Tröger, justerare
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