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Styrelsemöte

Datum 12/4 2015

Plats Telekonferens

Närvarande Linus Lindgren, Linus Larsson, Andreas Jonsson, Ragnar Löf, Asmir Crnalic samt 
Mikael Åkerlund

Bilagor Nej

§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande
Linus Lindgren valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Linus Larsson valdes till mötessekreterare.

§ 4 Val av justerare
Andreas Jonsson och Ragnar Löf valdes till justerare.

§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och beslutades att justeras löpande.

§6 Uppföljning switchar
§6:1 Utlåning av switchar – har levererats till föreningen GUSWIL för deras LAN i april månad. Ska 
returneras till GävleDala E-sports lokaler i Gävle. Andreas tar kontakt med GUSWIL för att ordna med 
returförsändelsen. Andreas tipsar också om möjligheten att teckna ett företagsavtal med posten för 
att förenkla framtida spedition. Han kollar upp kostnader och återkommer till styrelsen.

§6:2 Inköp av switchar – under verksamhetsåret 2014 beslutades om investering i fler switchar. Dessa 
inköp har ännu inte utförts. Mikael och Andreas kollar upp modell av tidigare inköp och kostnad hos 
lämplig leverantör.
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§7 Projektbidragsansökningar
Föreningen Magic Falun har ansökt om 6 103 kr för att investera totalt 8 543 kr i nytt möblemang till 
sin föreningslokal. Detta för att kunna möta behovet av ökade medlemsantal och ökat lokalutrymme, 
kunna ge ett mer välkomnande intryck till nya medlemmar, samt möjliggöra störrävlingsarrangemang 
än vad som normalt ingår i föreningens verksamhet.

Styrelsen beslutar att bevilja föreningens ansökan. Beslutet motiveras med att en investering i 
föreningslokalen gynnar både föreningens befintliga verksamhet och deras möjlighet att uttöka 
detsamma. Att investeringen delfinansieras av dem själva är också premierande.

Lindgren ska kontakta föreningen och be dem meddela sina kontouppgifter.

§ 8 Rapport
§8:1 Sommarkväll i Gävle - en möjlighet för företag och föreningar i Gävles omnejd att kunna synas lite 
extra. Tillsammans med fysisk närvaro i Gävle kan man medverka i en bransch-tidning. (Förra årets 
styrelse hörde sig för om möjligheten att ha en artikel och/eller annons i nämnda tidning. Man valde 
då att inte utreda ärendet vidare, då kostnaden ansågs för stor.) Andreas skall höra sig för och 
återkomma till styrelsen exakt vad medverkan skulle innebära i exponering, arbete (fysisk närvaro på 
plats under Sommarkväll i Gävle) samt kostnader.

§8:2 Brädspel für alle - den 11/4 hölls detta arrangemang på Arenan i Falun. Erik Ivarsgård företrädde 
Sverok GävleDala på plats. Förhoppningsvis kan han ge en mer detaljerad rapport på nästa 
styrelsemöte.

§8:3 Kampanjen Respect all, Compete – Första träningslägret i Sverige på G i GävleDala E-sports lokaler 
i Gävle. Ambitionen är att ett flertal av styrelsens ledamöter kan närvara vid invigningsceremonin. Vi 
avvaktar definitivt besked om datum.

§ 9 E-bas
Det råder oklarhet huruvida den utbildning om personuppgifter som Sverok Riks tillhandahåller är 
identisk för föreningar som distriksledamöter. De ledamöter som ansökt om tillgång till E-bas kollar 
upp detta.

Påskrivna e-basformulär skall skickas in till förbundet. Dessa innehas för stunden av Erik Ivarsgård. 
Larsson skall be Erik Ivarsgård skicka in dem med postbrev.

§ 10 Ekonomi
Det finns en uppenbar risk att styrelsen går över budgetposten för distriktskonferenser/slag under 
verksamhetsåret 2015. Detta för att avgiften för att delta har höjts avsevärt.

I övrigt har inga transaktioner av vikt skett sedan förra styrelsemötet.
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§ 11 Nästa möte
 Inget preliminärt datum utses. Kallelse skickas separat av Lindgren till samtliga ledamöter.

§ 12 Mötet avslutades

Vid protokollet 

………………………………………                ………………………………………                 ……………………………………… 

      (Mötessekreterare)                                 (Justerare)                                            (Justerare)
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