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Styrelsemöte 

Datum 17/5 2015 

Plats Telekonferens 

Närvarande Linus Lindgren, Linus Larsson, Andreas Jonsson, Ragnar Löf, Asmir Crnalic, Erik 
Ivarsgård 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 
§4:1 Andreas Jonsson och Ragnar Löf valdes till justerare. 

§4:2 Rutinen att skicka påskrivet protokoll med brevpost anses av mötet onödigt och förlegat. 
Larsson åtar sig att skapa en delad mapp i Google Drive för styrelsen, samt se över möjligheten för 
digitala signeringar i anslutning till denna molntjänst. 

 

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

 

§ 6 Vårslaget 
Lindgren och Andreas rapporterar från senaste slaget: 

Många distrikt vittnar om de saknar insyn i förbundsstyrelsens vision och verksamhet. Det är också 
oenighet om vad som är distriktens roll i relationen mellan förbund och föreningar. Dock, eftersom 
distrikten arbetar utifrån de lokala förutsättningarna kan just denna oenighet vara av godo. 
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Utökade samarbeten mellan distrikt är på G i flera håll av landet. Idén är att samla resp. distrikts 
resurser i en gemensam pool med gemensamma bokningsrutiner. 

Flera distrikt berättar om hur de tydliggjort ansvarsområden bland styrelsens ledamöter. Vanligt är 
att områden baseras på verksamheter och/eller geografi. 

Förbundet har tagit fram ett nytt material; en workshop i normkritiskt arbete. Lindgren aviserar 
intresse av att hålla en workshop i Falun. 

 

§ 7 Ekonomisk rapport 
Ett flertal av våra ledamöter har lagt ut egna medel för distriktsutgifter medan styrelsen saknat 
tillgång till distriktets bankkonto. Summan uppskattas till 2 000 kr och avses att regleras så fort 
kassören ordnat klart allting med banken, något som hoppas vara avklarat efter torsdag den 21/5. 

I samband med detta skall föreningens skattskrivna adress ändras till: 

Sverok GävleDala 
℅ Erik Ivarsgård 
Domnarvsvägen 7J 
784 44 Borlänge 

 

§ 8 Projektbidragsansökningar 
§8:1 GameGround LAN 
Föreningen GameGround i Söderhamn har ansökt om 20.000 kr till ett LAN i Oktober. Detta för att 
säkra merparten av turneringsprisernas finansiering (16.000 totalt i priser). Den totala budgeten 
uppskattas till 33.500 kr. 

Styrelsen beslutar att bevilja föreningens ansökan. Beloppet är stort, men då merparten går till 
priser kommer det främja både antalet anmälningar och den generella kompetensen hos anmälda 
tävlande. Det bådar gott för arrangemangets fortsatta utveckling och rykte. 

Vi är också redan i mitten av maj, och har hittintills beviljat blott en bråkdel av den 
projektbidragsbudget som fastställts för 2015. Det gör att styrelsen inte skär ned det beviljade 
beloppet, trots att det uppgår till nära 25% av årets projektbidragsbudget. 

(Årets distriktsstyrelse har två ledamöter som är medlemmar i föreningen GameGround. De lade ned sina 
röster under behandlandet av denna punkt.) 

 

§8:2 GameGround medlemsvård 
Föreningen GameGround i Söderhamn har ansökt om 13.500 kr för att subventionera 15 st 
medlemmars medverkan på Dreamhack i Jönköping, samt kunna närvara ‘backstage’ i syfte att dra 
lärdom och bygga nätverk för sina egna lokala e-sportssatsningar. 
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Styrelsen beslutar att avslå föreningens ansökan. Idén i sig är god, men det är för tidigt under 
året för att bevilja en utbetalning av denna natur, trots vårt förmånliga ekonomiska läge (se §8:1). 
Styrelsen ser det nödvändigt att prioritera arrangemang inom regionen. Föreningen uppmanas 
därför att söka igen mot slutet av året. 

(Årets distriktsstyrelse har två ledamöter som är medlemmar i föreningen GameGround. De lade ned sina 
röster under behandlandet av denna punkt.) 

 

§ 9 Utskick Brylla 
Distriktet har ombetts att sprida information om Brylla, en gratis kulturfestival för barn och unga i 
Falun anordnad av föreningen Let’s do it now. 

Styrelsen beslutar att anlita förbundskansliet att skicka ut infon med e-post till Sverok-anslutna 
föreningar i Dalarna. Kostanden uppskattas att bli 200 kr. 

Larsson åtar sig att skapa ett underlag för detta mejl. 

 

§ 10 Uppföljning Företagskonto Posten 
Andreas avvaktar med att eftersöka prisuppgifter tills Ivarsgård meddelar att kontot och 
skattskriven postadress för distriktet ordnats med. 

 

§ 11 Uppföljning Sommarkväll i Gävle 
Sergio som varit vår tidigare kontakt med detta projekt har lämnat över arrangemanget helt till sin 
tidigare samarbetspartner Linnéa Monsenaris. Detta då han fått ett förtroendeuppdrag för Gävle 
kommun och blir jävig. 

Linnéa skulle ge Andreas uppgifter skriftligt, men vid styrelsemötet hade dessa ännu inte kommit. 
Andreas redogjorde muntligt för ett par av detaljerna: 

Sommarkväll är ett återkommande arrangemang som kommer ske på Lilla Rådhustorget i Gävle 
under fyra onsdagar i sommar. Ett sedvanligt marknadsupplägg med knallar, artistuppträdanden 
och karuseller. Det kostar 20.000 kr att medverka, men om man är registrerad förening hos Gävle 
kommun så kan man få 5.000 kr i bidrag till det. Själva driftkostnaden av medverkan är försumbar i 
sammanhanget. 

Andreas meddelar att GävleDala E-sport ämnar närvara. Styrelsen följer upp möjligheten till egen 
medverkan, alternativt stöd till GävleDala E-sports medverkan, under nästa styrelsemöte. Andreas 
vidarebefordrar uppgifterna från Linnéa när han får dem. 

 

§ 12 Uppföljning Spelbibliotek 
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Pga tidsbrist har spelbiblioteket ännu inte flyttats till GävleDala E-sports lokaler. Andreas meddelar 
att han numera har mer ledig tid och åtar sig att få flytten gjord. 

 

§ 13 Dalcon 
Dalcon står inför en marknadsföringsutmaning. Man hoppas kunna sprida ordet om höstens 
konvent, dels bland spelare i Dalarna med omnejd, men också på andra konvent. Man har framför 
allt en god relation med Närcon, och drar nytta av deras kontaktnät och erfarenheter. 
Förhoppningen är att börja få fart på deltagaranmälningar. 

Styrelsen uppmanar arrangörerna att söka ekonomiskt stöd för marknadsföring. 

 

§ 14 Övriga frågor 
§14:1 Facebook-grupp och Google Drive-mapp 
Diskussion och prel. behandling av ärenden mellan styrelsemöten flyttar från mejl till Facebook i 
förhoppningen om att det skall öka deltagande. Dokument och handlingar beslutas att börja 
förvaras i den Drive-mapp Larsson tidigare åtagit sig att skapa (§4:2). 

 

§ 15 Nästa möte 
Styrelsen avser att förlägga nästa styrelsemöte i Gävle. Inget preliminärt datum utses under mötet. 

 

§ 16 Mötet avslutades 

 
 

Vid protkollet 

Sekreterare Justerare Justerare 

Linus Larsson 2015-05-23 Andreas Jonsson 2015-05-25 Ragnar Löf 2015-05-27 
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