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Styrelsemöte

Datum 8/3 2015

Plats Falun

Närvarande Linus Lindgren, Linus Larsson, Andreas Jonsson, Ragnar Löf samt Johan Stenberg

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 Val av kassör verksamhetsåret 2015
Erik Ivarsgård valdes till kassör.

§7 Val av firmatecknare verksamhetsåret 2015
I egenskap av ordförande resp. kassör valdes Linus Lindgren (880616-7113) och
Erik Ivarsgård (810901-7130) var och en för sig till firmatecknare.
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§ 8 Val av vice-ordförande verksamhetsåret 2015
Andreas Jonsson valdes till vice-ordförande.

§ 9 Val av sekreterare
§9:1 Linus Larsson valdes till sekreterare.

§9:2 I egenskap av sekreterare åläggs Larsson att ansvara för distriktets arkiv. Han kontaktar själv f.d. 
ordförande Jonas Nordlander för att hämta detta.

§ 10 Projektbidragsansökningar
§10:1 Föreningen GUSWIL ansökte om att låna switchar under ett evenemang 6-8 april. Deras 
ansökan beviljas av mötet.

§10:2 I samband med GUSWILS arrangemang flyttar vi lagring av distriktets switchar till Gävle-Dala E-
sportförenings lokaler i Gävle. De ombes därför returnera switcharna till:

Escape Gaming
Södra kungsgatan 40
802 52
Gävle

Försändelsen skall märkas ”Gävle-Dala e-sportförening”.

§ 11 Flytt av spelbibliotek
Även distriktets spelbibliotek ämnas flyttas (från tidigare styrelsemedlems privata bostad) till Gävle-
Dala e-sportförenings lokaler (se paragraf 10:2).

I förlängningen kommer de även finnas tillgängliga för Spelens Hus, Gävle; vilket håller på att 
etableras i nämnda lokaler.

Mötet beslutar att samla in - för stunden - utlånade spel och skicka det kompletta spelbiblioteket med 
post eller motsvarande till Gävle.

§ 12 Övriga frågor
Lindgren informerar kort om ärenden som kvarstår efter överlämnandet från föregående styrelse, 
distriktets hemsida samt styrelsens rutiner för e-postkommunikation. Han informerar också om de 
personliga e-postadresser som samtliga ledamöter tilldelats, och uppmanar alla nyvalda 
styrelsemedlemmar att skriva en kort presentation till hemsidan; ”kort om vilka ni är och vilka delar 
av spelhobbyn ni är verksamma inom.”

Mötet diskuterar kort vem som kan ta över distriktets skrivare. Ett uppenbart behov fanns inte bland 
närvarande styrelsemedlemmar. Lindgren förvarar den hemma hos sig tills vidare, så kan frågan tas 

SVERIGES ROLL- OCH KONFLIKTSPELSFÖRBUND GÄVLEDALA-DISTRIKTET
Adress: Telefon: E-kontakt:
c/o Jonas Nordlander 076-297 95 83 info@gd.sverok.se
Britsarvsvägen 7A LGH 1203 www.gd.sverok.se
791 35 Falun



SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Sid 3 av 3

upp igen när Spelens Hus tagits i drift, och skrivaren kan fylla en funktion i anslutning till distriktets 
spelbibliotek.

§ 13 Nästa möte
Nästa möte blir ett planeringsmöte där distriktets verksamhet under 2015 ses över i större detalj. 
Inget preliminärt datum utses. Kallelse skickas separat av Lindgren till samtliga ledamöter.

§ 14 Mötet avslutades

Vid protokollet 

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

      (Mötessekreterare)                                 (Justerare)                                            (Justerare)
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