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Prentell, Andreas Hallqvist, Jimmy Sairanen 

Bilagor Inga 

§ 1 Mötets öppnande 

Rikard förklarade mötet öppnat 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

Så skedde 

§ 3 Mötesformalia 

Markus väljs till justerare. 

Övriga mötesfunktionärer; sittande 

§ 4 Rapporter 

a) Ordförande 
Inget att rapportera 
 
b) Kassör 
Nordbanken är fortfarande inte fixad, men det bör ordna sig snart. I dagsläget har vi 30200 kr på 
bankkontot och 2300 kr på kortkontot. Vi har inlett ett tredje försök att skriva på papperna till 
Nordea så vi kan kolla bankgirot. 
 
c) Riksmötet 
Rikard, Rebecka och Andreas var på riksmötet. Den stora grejen som hände är att riksmötet nu 
kommer att ligga på hösten.  
Pengarna som inte betalats ut till diverse föreningar ska snart komma.  
Några nyskapande mötesformer provades, till exempel hade 6 olika diskussionsstationer för de stora 
motionerna satts upp innan själva mötet, för att det senare skulle gå snabbare på mötet. 
Det bestämdes också att sverok ska gå med i nordiska organisationen, som ska bli ett samarbete 
mellan svenska sverok, norska hyperion och danska LLR. 
Alkoholpolicyn har ändrats lite, men inget som påverkar oss. 
 
d) Dalcon South 
Dalcon South gick bra. Det var gott om folk, och den totala åldersspridningen var stor, dock ganska 
uppdelad mellan spelen (yngre pokemonspelare och äldre warhammerspelare). 
DM-kval spelades i Ticket to ride, Magic the Gathering och Frag. 
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§ 5 Ansvarsområden 

Folk blir påminda om sina ansvarsområden. 

Markus har försökt kontakta Gävles stadsbibliotek utan framgång. 

Jimmy Tisell ska skriva ett utkast på nyckelutlåningspapper med tydliga regler. 

§ 6 Särskilda bidragsansökan 

De särskilda bidragsansökningarna ska in till Gävleborg senast nästa vecka. 

Det vi redan sökt och blivit beviljade är: 

- Resebidrag till slag för de som bor i Gävleborg 

- 10000 kr till vår projektpott 

Rikard har skrivit på och skickat tillbaka dem. Det borde nu finnas på kansliet. 

Inga ytterliga bidrag ska sökas. 

§ 7 Obetalda avgifter för GothConbussen 

Jimmy Sairanen har inte betalat för gothcon bussen. Han avanmälde sig inte förens 10 timmar i innan 
avgång och bör därför betala även om han inte följde med. 

- Beslut 

Jimmy Sairanen ska betala 300kr för gothcon bussen 

 

§ 8 Nattliga aktiviteter på kansliet 

Det blir lätt dålig luft på kansliet då det ligger i en källare utan möjligheter till öppna fönster.  

- Beslut 

Det får inte vistas mer än 10 personer på kansliet under nattetid (02:00-05:00). 

 

§ 9 Sverok distriktsträff 13-15 juni 

De nya distriktsträffarna är ersättningen för slagen som nu är nedlagda. Den första sker i Stockholms 
skärgård 13-15 juni. Sista anmälningsdag är den 8 juni, dock finns det bara 30 platser så det kan vara 
en god idé att anmäla sig snart.  

Många i styrelsen har problem att åka den 13:e, eftersom det är skolavslutning och Rikards 
födelsedag. Därför försöker vi åka 14:e istället. En bil ska hyras som körs Falun – Gävle – Uppsala – 
distriktsträffen. 

Rikard lägger upp en tråd på forumet där vi försöker samordna resan. 

 

§ 10 10-årsjubileum 

En trevlig kväll på valla (där distriktet skapades) med grillning m.m. Vi ska försöka få tag i många av 
de före detta aktiva distriktarna som en gång var med och skapade distriktet. 

September är en bra månad att hålla det.  

Rikard ser till att Peter tar kontakt med de gamla distriktarna. 
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§ 11 Maskerad i Sandviken 

Maskerad är en förening i Sandviken. De har lokalproblem. De vill ha en lokal som är enbart deras 
men som de inte ska ha någon kontinuerlig verksamhet i, utan mest bara arrangera oregelbundna lajv 
i. De vill att vi ska försöka hjälpa dom med detta.  

Rebecka ska försöka hjälpa dom. 

 

§ 12 Kontaktinfo på hemsidan 

Kontaktinfon på hemsidan behöver uppdateras.  

Andreas ska göra det. 

 

§ 13 Föreningsbesök/träffar 

Tanken är att styrelsemedlemmarna ska åka ut och vara med på föreningars aktiviteter. Vi ska 
kontakta föreningar, kolla om de är intresserade av att träffa oss, åka dit och berätta om sverok för 
dom. Möjligtvis skulle detta gå att samköra med introduktionsmöten i vissa fall.  

Vill man det är det bara att höra av sig till föreningar, så betalar sverok GD resa och matersättning 
som vanligt. 

 

§ 14 Samarbete med Enigma 

Bordlägges till nästa möte när Magnus Johansson är med, då vi andra inte riktigt förstår vad det hela 
går ut på. 

 

§ 15 Användartillgång på nätet 

Jimmy Sairanen måste skaffa en användare på sverok-forumet och prata med Maria om att bli 
insläppt på de slutna forumen. 

Andreas ska kolla igenom redirects från sverokmailen och styrelse-mailinglistan.  

Peter Enström ska sparkas ut ur det privata forumet och Anders Ekman ska ersättas som 
gruppmoderator av Andreas. Andreas ska också försöka besöka vårt privata forum oftare. 

 

§ 16 Introduktionsmöten 

Introduktionsmöten ska om möjligt köras i samband med föreningsbesöken.  

 

§ 17 Önskningar till förbundsstyrelsen 

FS har styrelsemöte idag och de undrar om vi vill ha något upptaget där.  

Rikard pratar med FS om hur vi vill ha våra introduktionsmöten och höra om vi kan få bidrag för 
dessa. 

 

§ 18 Nästa möte 

Nästa möte ska hållas på BBC 4-6 juli, exakt när lite beroende på hur schemat ser ut. 
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§ 19 Övriga frågor 

a) Bordbyggen 
Terrängborden måste byggas innan BBC då de förmodligen ska användas där.  

6x3 skivor behövs, 60x120 cm vardera. Terrängen måste också hämtas så vi kan matcha skivorna med 
terrängen. Jimmy Sjögren hämtar terrängen och skivorna samt ser till att de kommer till valla.  

28-29 juni ska vi göra borden på valla, till dess måste skivor och terräng vara där.  

 

§ 20 Mötets avslutande 

Rikard förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet       Justeras 
 
 
 
 
 
………………………………………   ………………………………………  
(Erik Aronson)       (Markus Linde) 
 
 
 
 


