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Styrelsemöte 
Datum 16/8 2015 

Plats Big Street BBQ, Rättvik 

Närvarande Linus Lindgren, Erik Ivarsgård, Mikael Åkerlund samt Linus Larsson 

Bilagor Nej 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen beslutades att justeras löpande 

§ 3 Val av mötesordförande 
Lindgren valdes till mötesordförande 

§ 4 Val av mötessekreterare 
Larsson valdes till mötessekreterare 

§ 5 Val av justerare 
Ivarsgård och Åkerlund valdes till justerare 

§6 Uppföljning projektbidragsansökan Magic Falun 
Utbetalning av medel har inte skett då vi fortfarande saknar bankkontonr. till föreningen i fråga. 
Ivarsgård ringde kontaktperson direkt under mötet för att påbörja komplettering av uppgifter. 

§ 7 Uppföljning projektbidragsansökan GameGround 
Utbetalning av medel har uteblivit. Troligtvis som en konsekvens av att vi länge saknat exekutiv 
tillgång till distriktets bankkonto. Ivarsgård ser till att betala ut bidraget snarast möjligt. 
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§ 8 Uppföljning inköp av switchar 
Vi har nu exekutiv tillgång till bankkontot. Inköp av switchar redo att fortgå. 

§ 9 Uppföljning mejlutskick Brylla 
Larsson meddelade att utkast till utskicket inte utförts p.g.a. det helt enkelt glömts bort. Lajvstigen i 
fråga pågår nu i början av augusti. Nya rutiner eftersöks för att säkerställa att åtaganden inte faller 
mellan stolar när det blir lång tid mellan styrelsemöten. 

Mötet beslutar att nyttja den nyligen startade FB-gruppen för detta ändamål: när en ledamot åtar 
sig ett specifikt uppdrag startar den en egen tråd i nämnda grupp, och kan snabbt nås av (relevant) 
avisering av resten av gruppen. 

§ 10 Projektbidragsansökan Let’s do it now 
Mötet beslutar att inte bevilja ansökan. 

Motivation: festivalen Brylla, framförallt eventet “lajvstigen”, är något som distriktet mycket väl kan 
tänkas stödja, men ansökan har ett antal brister som behöver åtgärdas innan medel kan beviljas: 

❏ Komplettering av budget. I nuläget saknar den uppgifter om planerade inkomster. Än 
bättre är det om budgeten kan visa vilka (delar av) poster projektbidraget är tänkt att 
finansiera. 

❏ I den mån det finns erfarenhet av tidigare arrangemang är det bra om uppgifter om t.ex. 
deltagar- och, funktionärantal finns med för att ge perspektiv till budgetposterna. 

❏ Att ansökan i sig görs av en Sverok-ansluten förening; i detta fall Falu Förenade Spel. 

§ 11 Ansökningar till landstingsbidrag 2016 
Distriktet har erhållit nya riktlinjer för att söka bidrag från Dalarnas län 2015. Det görs numera via 
en digital plattform. Lindgren har registrerat ett konto å distriktets vägnar och tror att uppgift om 
de kommuner Sverok är aktiva in kan hämtas av honom själv via eBas. Styrelsen behöver snarast 
möjligt överse kriterier och procedur för Gävleborgs län. 

Nästa styrelsmöte ska vara ett arbetsmöte för att färdigställa ansökningsdokument. 

§ 12 Dalcon 
Dalcon har tyvärr ställts in p.g.a. uteblivet intresse/anmälningar. Nytt försök görs sommaren 2016. 
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§ 13 Falu stadsbibliotek 
Med från föregående år fanns en intresseanmälan från Falu stadsbibliotek att anordna ett eller fler 
spelrelaterade evenemang under “spellovet”; höstlovet. Lindgren har tidigare haft kontakt med 
biblioteket i snarlika ärenden och åtar sig att ta upp detta med dem. 

§ 14 RFSL 
I årets verksamhetsplan finns punkten att “Arbeta aktivt för att skapa en relation med RFSL och/eller 
RFSL ungdom. [...]”. Ivarsgård åtar sig att inleda kontakten med resp. organisation lokalt i distriktet. 

§ 15 Rapporter 
Cosplay-möten - som ett led i arbetet för att undersöka intresset för cosplay och fantastik i 
distriktet har Lindgren anordnat s.k. “cosplay-caféer” på Arenan (ungdomens hus) i Falun. Han 
meddelar att de förlöpt tillfredställande och hoppas att deltagarna sprider ordet i sina egna 
umgängeskretsar. 

Snarlika aktiviteter eftersöks i Gävleborgs län. Ärendet återupptas när fler gävleborgsbördiga 
styrelsemedlemmar är närvarande. 

Sveroks Kulturråd - Larsson meddelar att Kulturrådets arbete under 2015 har legat i träda p.g.a. 
av uteblivet intresse samt ett flertal avhopp. Endast tre rådsmedlemmar kvarstår. Två av dessa, 
Larsson inkluderat, samtalade nyligen med Charles Metzmaa från förbundet för att diskutera 
rådets framtid. Man kom överens om att fokusera på nyrekrytering innan allt annat arbete fortgår. 
Larsson agerar nu sammankallande i rådet. 

§ 16 Nästa möte 
Kallelse skickas separat av ordförande. 

§ 17 Mötets avslutande 
Mötet förklarades avslutat 

 

Vid protokollet 

Sekreterare Justerare Justerare 

Linus Larsson 2015-08-17 Mikael Åkerlund  
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