Protokoll
Styrelsemöte Sverok GävleDala

2010-08-21

Plats: Kansliet i Gävle

1.

Mötet öppnas

2.

Val av mötesordförande – Lina

3.

Val av mötessekreterare – Peter

4.

Val av justerare - Linus

Rapporter:
5.
Ekonomisk rapport (Magnus)
Magnus rapporterade kort det ekonomiska läget för augusti och våra konton ser ut så här:
Räkningskontot - 89 836,36:Kortkontot - 4 385,89:6.

Återbetalning, Eventgruppen (Peter, Magnus)
Ingen inbetalning har för dagen inkommit till distriktets konto. Peter rapporterade att det är
på väg och ligger i händerna på kanslisterna i Linköping.

7.

Spelveckan på biblioteket i Gävle (Peter)
Inget nytt att rapportera då projektet lagts åt sidan pga annat förbundsarbete.

8.

Lajv på stadsbiblioteket i Gävle (Lina)
Lina träffat Mats Sjögren och diskuterat fram ett scenario som utnyttjar lokalerna och syftar
till att vara lågtröskellajv för delatagarna och enkelt att hantera för spelledare. Mats har
åtagit sig att leverera scenariot och sl-anvisningar, men kan inte själv spelleda på plats.
Simon har tackat ja till att vara huvudspelledare.

9.

Hemsidan (Linus)
Hemsidan ligger redo att jobbas med och vi saknar bara vettigt innehåll att fylla den med. Vi
ska gemensamt jobba fram innehållet vid ett senare möte.

10.

Operation Eldsjäl (Peter)
Läggs ned pga. tidsbrist.

11.

Projekt Levande Språk (Magnus)
Inget att rapportera för denna gång.

12.

Demoarméerna (Linus)
Linus har slutfört hela warmachine-delen av projektet nu iaf och gjort klart en restaurering
av Black Reach-figurerna samt satt ihop de oihopmonterade modeller som låg tillsammans
med allt som var målat.
Nästa fas: Måla 12 Ork-Boyz och inreda verktygslådan där de ska bo.
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13.

Brädspelsinventeringen (Peter)
Peter har inventerat vårt brädspelsförråd och kollat skicket på spelen. Se bilaga 1

14.

Förvaltare, GDs WH-terräng (Linus)
Linus har undersökt situationen och konstaterat att Rotmos är bra förvaltare och bedömmer
att vi ska lämna allt som det är.

15.

Flytten till Valla (Lina)
Lina har diskuterat kontrakt med ordföranden för Valla och de har arbetat fram ett förslag.
Se bilaga 2

16.

Föreningskontakt (Lina)
Har haft en del kontakt med enskilda föreningar och svarat på frågor. Möte med Nebulosus
resulterade i projektbidragsansökan. Har gått PUL-kurs via riks och fått tillgång till
distriktsdatabasen. Vi har kontaktuppgifter till alla våra registrerade föreningar.

17.

Projektbidragsansökningarna
- Nebulosus (Upprustning, nytt lajvområde)
Godkändes i sin helhet. Se bilaga 3
- Gyllene Hjorten (Bokutgivning, pliktexen) Se bilaga 4
Godkändes 35 ex av böckerna för 200 kr st samt portokostnaderna för distrubition.
7 pliktex.
Landstingsgåva 10 st
Lokala tidningar 5 st
Signaler 1 st
Blädderex till GH 2 st
10 till GD.
- DalCon (Prissupport m.m.) Se bilaga 5
Inget beslut då inget underlag inkommit. Beslut sker via forumet när ansökan finns och sen
ratificeras på nästa möte.

18.

19.

Landstingsbidragsansökningarna
- Dalarna
- Gävleborg
Lina har förberett och fixat ansökningarna och gjort en budgetkalkyl och verksamhetsplan
för 2011 som får ligga till grund för ansökan. Detta kommer också bli grunden för
handlingarna till nästa årsmöte. (Se bilagorna 6 och 7)
Övriga frågor
a. Hemsidan – vi bokade ett möte den 12:e för att bestämma innehållet samt att lägga upp
förslag på forumet.
b. Brädspelen ska skyddas genom inköp av plastfickor och förvaringslådor enligt Peters
rapport med budgetförslag. (Se bilaga 1)
c. Beslut – Rotmos behåller terrängen och förvaltar den. Dock ska rutinerna förbättras och
tydlig info upp på hemsidan.
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d. Vi beslutade att överlåta det praktiskare kassörsjobbet till Rikskansliets ekonom. Magnus tar
kontakt med Jenny och förbereder övergången.
e. Föreningskontakt – diskuterade hur vi kan hjälpa föreningar att nå ut till andra föreningar. Vi
beslutade att ordna möjligheter via hemsidan för andra att kunna skicka ut saker till andra
liknande föreningar via oss. De mailar oss, vi förmedlar till rätt adresser.
f. Slagresa – Slaget den 10-12 september i Katrineholm. Alla bokar egna biljetter då folk
kommer från olika håll.
20.

Nästa två möten
Connectmöte, 8 september
Fysiskt möte, 16 oktober – Valla Falun.

21.

Mötet avslutas

Vid Protokollet: __________________________________
Peter Engström, Sekreterare
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Sveroks brädspel – inköp av plastfickor och förvaring.
Plastfickor
Ticket to Ride – Nordic countries
Ticket to Ride – USA
Ticket to Ride- Märklin

157 kort
144 kort (små)
164 kort

Övriga spel som har kort har så otroligt många kort så det skulle bli drygt och dyrt att fixa till alla.
Dessa kort används dock inte i samma utsträckning som TTR där varje kort används och slits av alla
deltagare många gånger under bara en spelomgång så dessa är mest akuta att skydda.
De andra spel vi har tror jag överlever utan plastfickor i ett antal år till men en kommande styrelse får
nog anledning att se över det nån gång mer för att bedömma slitningsgraden.
En annan aspekt är också att med plastfickor så tar korten mer plats och får i några fall inte plats i
lådorna.
Ticket to Ride skulle må bra av att expansionen 1910 köptes in. Dels så är de gamla korten väldigt
slitna och små och dels så skadar det inte att ge det populäraste spelet en uppfräschning. 
Vi behöver dock köpa in zip-påsar till många spel vars spelpjäser och tillbehör nu mest skramlar
omkring i lådorna och risken att saker försvinner är då större.
Ett par spel saknar sina manualer men dessa går att skriva ut från nätet och läggas i. Bland dessa är
Ticket to Ride-Märklin och Pirates Cove och säkert några fler. Lätt ordnat efter behov.
Axis & Allies – miniatures och ”samlarkortspelet” Pirates behöver en bättre förvaring så jag föreslår
att vi köper in bra plastlådor och för dessa så slipper de gå sönder. Orginalkartongerna är trasiga eller
saknas helt i bägge fallen.

Budget
Plastfickor ca 500 st
Plastlåda A&A
Plastlåda Pirates
TTR expansion
zip-påsar

400 kr
39 kr
79 kr
150 kr
80 kr

Summa:

748 kr

Bilaga 2
FÖRSLAG TILL KONTRAKT
Valhall ungdomens hus (Valla) och Sverok Gävle-Dala (Sverok
GD) kommer överens om att Sverok GD flyttar in på Valla och
blir hyresgäster där. Uppsägningstiden är 3 månader och
inflyttningsdatum är 1 januari 2011. Hyran är 2500 kr i månaden.
Sverok GD får kontorsplats och plats för att ställa in ett låsbart skåp i
kontoret på Valla. Dessutom får Sverok GD använda alla lokaler i
huset på samma villkor som andra föreningar där. Stora mötesrummet
och rollspelsrummet bokas i förväg. Vidare får Sverok GD använda
husets internetuppkoppling i rimlig omfattning. Sverok GD får också
förvara saker i källare och förråd i huset och använda anslagstavlorna.
Sverok GD får en fullständig uppsättning nycklar till alla lokaler,
inklusive caféet.
Valla och all verksamhet i huset är alkohol- och drogfri. Alkohol eller
droger får inte föras in i huset eller nyttjas i lokalerna. Det är inte
heller tillåtet att vistas där påverkad.
Större arrangemang är välkomna i huset, men ska förankras med
Vallas styrelse i förväg, så de inte krockar med andra arrangemang.
Vidare gäller att man lämnar Vallas lokaler som man vill hitta dem,
städar, diskar och låser efter sig om det behövs.

Överenskommet i Falun 2010-08-17

För Valhall Ungdomens Hus:

--------------------------------Carolina Caspersson
Ordf.

För Sverok Gävle-Dala:

---------------------------Lina Svensson
Ordf.

Bilaga 3
30 juli 2010

Ansokan
Sverok GavleDalas projektbidrag (5.000 kr)
Projekt: Investeringar fOr framtiden pa Nebulosus lajvomradet
Bakgrund
Nebu10sus (organisationsnummer: 802451-9111, forenings ID: F080070-7) ar en ideell
forening anknuten till Sverok som sedan februari 2008 har arrangerat ett flertallajv oeh boffer
i Dalarna. Vi hade under 2009 60 medlemmar oeh raknar med att uppna en siffra om 100
med1emmar 2010. Vara medlemmar kommer fran hela Sverige oeh manga rar sin f6rsta
kontakt med hobbyn genom vara lajv.
Vi har lange varit inblandade i f6rhand1ingar med markagare oeh forsakringsbolag. Resultatet
av ana dessa forhandlingar har forutom att vi har skapat en myeket god relation till
markagarna - blivit vi att har ratt nyttjanderatt till ett skogsomriide belaget utanfor Falun. Pa
omriidet finns bland annat en mindre oeh en storre stuga.
Pa namnda omrade har vi hittills arrangerat ett flertallajv oeh raknar med att fortsatta gora det
i mi'mga ar framover. Det lajvet som ligger narmast i tiden ar det medeltida fantasy1ajvet Nytt
hopp som kommer au gil av stape1n 24-26 september. Nalmare information om Nyu hopp
finns pa www.nebulosus.se.

Ansokan
Nytt hopps arrangorsgrupp ansoker om 5.000 kr for att infor detta oeh framtida 1ajv
genomf6ra f61jande:
Bygga bardisk inuti stora stugan (800 kr)
For att kunna bygga en bardisk kommer det att behovas spik oeh plankor i stora mangder.
Aven farg eUer traolja kommer att kopas in.
Kopa in krus till bardisken (800 kr)
Krusen kostar cirka 80 kr styek. Kommer att behOvas 10 styeken.
Bygga enklare bro over en flod (500 kr)
Losningen som vi tidigare har anvant har varit att man tar sig over floden pa stenar som ligger
ute i vattnet. Detta ar dock over huvud taget ingen bra losning oeh inte minst med tanke pa
sakerhetsrisken (det ar namligen myeket latt att ramla oeh skada sig). DarfOr ska vi bygga en
bro over floden. Troligen kommer bron att vara sa pass enkelt konstruerad att den gar att satta
upp oeh montera ner vid behov.
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Bygga mindre seen (2000 kr.,
Eventuellt kommer vi att utga fr3.:l e:l I=--T~-:1ergrund 5<)I ~~~ "'-,-,~ pa plats. Det kommer i
vilket fall att behOvas stora mangde:- 5;-:':''': och planka:- A" e::' :2:~ eLer traolja kommer att
kopas in.
Bygga nya luckor till stora stug3.2 i : 00 kr)
Det kommer att behOvas plankor o-.:~ sp~'..:. men antag:Cfe::. L:l:e : :::.agra sarskilt stora mangder.
Aven traolja eller farg kommer vi ac: be~o\-a.
Bygga skyltar som hjalper folk act 112t:.a till omrade; I :C(I 10'1
Arbetet med detta bestar mest i fmarbete~ art karva tit b0ksili.YeT. Lite byggmaterial kommer
dock att behOva kopas in och aven fargo
Bygga enklare palissad (300 kr)
Troligen tillverkar vi palissaden a\- sly sam redan fInns pa omradet. Vi koper in snore fOr att
binda ihop det. Eventuellt behOver vi aven bygga mer s:.ab:la konstruktioner som komplement
och da kan spik och plankor behOva kopas in.
Kopa in vattenbehallare till stora stugan - damej eanne (200 kr)
Har funnits ett behov av att ha en lattiganglig vattenbehallare i stora stugan och med
projektbidraget skul1e vi kunna kopa in en sadan.
Samtliga poster ar saker som det har funnits ett behov av att genomfora och som med
projektbidraget kan f6rverkligas. Projektbidraget skulle vidare innebara att kvaliteten pa vara
lajv hOjs till forman fOr alla de nya och gamla lajvare som deltar pa bade Nytt hopp och
framtida lajv.

Bankinformation
Bank: Swedbank
Betalningsmottagare: SPEL & LAJV FORENINGEN NEBULOSUS
Bankgironummer: 296-7610

Ovanstaende intygas av:
:'

CL \

Fredrik Mattsson, ansvarig Nytt hopp
076-1427858
fredrikmatt@hotmail.com
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Erborigien

D
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SID

25
SID

25
SID

25
SID

25

u är kanske på väg att göra
ditt första besök i en unik
gemensam berättelse eller
så läser du detta inför ett av
dina återbesök i sagan. Oavsett vilket så är
du på väg in i en historia som vävts samman av över tusen olika individer. Vi har
i vårt bejakande levande rollspel inspirerats av en lång rad olika källor som det
medeltida Frankrike, JRR Tolkiens sagor,
nordisk mytologi, Astrid Lindgren och
Röde Orm – bara för att nämna några.
I den här handboken får nya såväl som
gamla besökare en lättfattlig och överskådlig beskrivning av vad som genom
årens lopp har skapats inom ramen för
Sveriges äldsta förening för levande rollspel. På XXX sidor möter du ärelystna
ädlingar, salthandlare, zaardras, Loke,
dvärgar, alver, vättar och barder och allt
annat som gör Erborigien till en fantastisk
upplevelse. Arbetet med boken har tagit
över två års tid och ett 25-tal personer har
på olika sätt bidragit i processen.

VÄGEN TILL ERBORIGIEN – EN HANDBOK GENOM SAGANS VÄRLD

Gyllene Hjortens saga
tog sin början 1985 och
har sedan dess levt vidare
i skogar, stugor och slott.

GYLLENE HJORTEN

Välkommen till

GYLLENE HJORTEN

Vägen till

ERBORIGIEN
EN HANDBOK GENOM
SAGANS VÄRLD

SID: XX

RANDERSK KLANMAKT
SID: XX

JAGA MED ZAARDRAS
SID: XX

MAGIKER FRÅN ERDAMAAR
SID: XX

SPELEMÄN & VÄRDSHUS
SID: XX

GYLLENE HJORTEN

ÖVERDÅD I AAHREN
SID: XX

TORTYR I NJARKA
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Ansökan om bidrag till Dalcon 2010 ”Warhammer 40k turnering”
Vi har bokat Cosmoz för att den lokalen är så pass mycket bättre än alla andra runtomkring
här, dock något dyrare. Vi är beredda att betala vad den lokalen kostar men det gör att vi inte
har råd med mer än pokaler i prissupport.
Vi ansöker om pengar till bättre pris support för att kunna höja statusen på turneringen.
Genom att vi höjer statusen på turneringen kan vi i framtiden få fler deltagare och främja
spelandet överlag i GD regionen. Dalcons stora dragplåster har alltid varit 40k turneringen
och nuförtiden kör vi i princip bara 40k. Turneringen har hållit sig ganska liten under några
år men efter en liten satsning så börjar vi tumma på 40pers gränsen och det har skapat
lite växtvärk där vi inte har så god ekonomi som vi skulle vilja ha för att anordna större
turneringar. Denna satsning är nödvändig för att hålla igång en ”status” turnering i GD
området då det har sett väldigt tunt ut de senaste åren med turneringar. Den enda årliga
turneringen utöver Dalcon är BigBayCon som hålls i Storvik men den turneringen lockar
tyvärr inget folk från resten av Sverige och statusen rent generellt är mycket låg med få
deltagare.
Priserna vi har tänkt oss är:
Forge world

Kostnad

TAU BATTLESUIT COMMANDER SHAS'O R'ALAI WITH DRONES (IATAU-D-010)

£30.00

ORK WARBOSS ON WARBIKE (IA-ORK-T-018)

£38.00

RAVEN GUARD SHADOW CAPTAIN KORVYDAE (IA-ISM-I-016)

£14.00

INQUISITOR LORD HECTOR REX AND RETINUE (IA-INQ-I-003)

£28.00

INQUISITOR SOLOMON LOK (IA-INQ-I-001)

£12.00

Total Forge World:

£122

Games Workshop
Daemon Prince

£20.00

Eldar Fire Prism

£30.00

Total Games Workshop:

£50.00

Ca pris SKR:

2064:-

Finns att titta på hos http://www.forgeworld.co.uk/ och http://www.games-workshop.com
En del av priserna är ifrån Forgeworld som har extremt fina modeller till en lite högre peng
då såklart men dom uppskattas väldigt mycket och lockar mer folk till nästa gång då ryktet
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sprids att vi har fina priser. Och sen förr har vi väldigt fina spelbord också. Den andra delen
av priser har vi i form av några lådor från Games-Workshop som mixas med de från Forge
World samt pokaler som vi köper.
Antalet deltagare som är anmälda är ca 36 st varav 21 är från andra delar av Sverige än GD
Vi har plats för tre lag till, så med tur får vi fler utifrån.
Vi har även en extern domare som kommer in bara för att döma och ta hand om det
administrativa under turneringen. Vi skulle vilja ha hjälp att betala hans resa från Norrköping
till Borlänge och tillbaks.
Dalcons org.nr är 802418-0625
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Styrelsens förslag till budget 2011

Utgifter
Administration
Styrelsemöten: 23.000 kr
Lokal: 30.000 kr
Telefoni: 2000 kr
Styrelsevård: 5000 kr
Posthantering, postbox: 2000 kr.
Informationskampanj:
Skolbiblioteken: 3000 kr
Projektbidrag:
Projektbidrag: 10.000 kr
Flytt:
Inköp låsbart skåp: 2000 kr
Bilhyra och bensin: 3000 kr
Arrangemang:
Årsmöte: 5000 kr
Distriktskonferenser, resor: 5000 kr
Summa Utgifter: 90.000 kr

Intäkter:
Landstingsbidrag:
Landstinget Gävleborg, grund: 20.000 kr
Landstinget Dalarna: 70.000 kr
Summa intäkter: 90.000 kr
Summa totalt: +/- 0

Kommentar till styrelsens förslag till budget 2011:
Det kan komma att tillkomma en större summa från Sverok Riks, pengar som är öronmärkta till
föreningsbidrag och som vi inte får använda i vårt ordinarie arbete. Beslut om detta fattas i mitten
av september 2010.
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Preliminär Verksamhetsplan för 2011
Styrelsen SKA under 2011:
–
Hjälpa föreningarna utifrån deras behov och inom ramen för vår verksamhet, inklusive
kontakter med andra organisationer.
–
Sköta kontakten med landstingen, skriva bidragsansökningar och och hantera distriktets
ekonomi.
–
Verka för fortsatt god kontakt med landstingen i Gävleborg och Dalarna.
–
Bedriva stadgeenligt styrelsearbete.
–
Hålla kontakt med andra distrikt inom Sverok och med förbundsstyrelsen.
–
Fortsätta utveckla samarbetet med Studiefrämjandet.
–
Erbjuda projektbidrag till föreningar enligt gällande regler.
–
Använda hemsidan för att informera föreningar och allmänhet om vad som händer i
distriktet och vad distriktet kan erbjuda föreningarna.

Styrelsen har FÖR AVSIKT att under 2011:
–
Fortsätta samarbetet med Gävle stadsbibliotek och utveckla samarbetet med stadsbiblioteket
i Avesta.
–
Stödja arrangemang som blir mötesplatser över föreningsgränserna, exempelvis konvent och
spelhelger.
–
Genomföra flytten till den nya kanslilokalen.
–
Slutföra och utvärdera informationskampanjen till högstadie- och gymnasieskolorna i
distriktet.
–
Verka för att Studiefrämjandets kurser i demokrati och föreningsteknik erbjuds våra
medlemsföreningar.

