Protokoll Styrelsemöte 2011-06-21
2011-06-21
Närvarande: Birger Hanning, Ems Svensson, Frida Karlsson, Henrik Bjerrome, Isolde Rhodin, Jennie Carlsson,
Jennike Kockum Spovin, Jenny Petersson, Johan Herrnsdorf, Magnus Haglund, Martin Ackerfors, Mikael Ölmestig
och Rasmus Palm.
1.

Mötet öppnas
Magnus Haglund öppnar mötet 18.14.

2.

Mötets beslutsmässighet
Mötet anser att mötet är behörigt utlyst.

3.

Val av mötesordförande
Mötet väljer Magnus Haglund till mötesordförande.

4.

Val av mötessekreterare
Mötet väljer Mikael Ölmestig till mötessekreterare.

5.

Val av justerare
Mötet väljer Jennie Carlsson till att justera mötesprotokollet.

6.

Adjungeringar
Mötet väljer att ge Birger Hanning, Ems Svensson, Frida Karlsson, Henrik Bjerrome, Isolde Rhodin,
Jennike Kockum Spovin, Jenny Petersson och Martin Ackerfors närvaro- och yttranderätt på mötet.

7.

Godkännande av dagordning
Mötet bestämmer att justera dagordningen löpande.

8.

Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll är inte justerade.

9.

Genomgång av inkommen post
Det har inte kommit någon post.

10. Dokumentation av per capsulam-beslut
Inga per capsulam-beslut är tagna.
11. Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga
Bilaga 1 visar rapporter från arbetsgruppernas ansvariga.
12. Bidragsansökan Play West Summer Tour
Play West har tänkt hålla i ett läger med TV-spel i Härryda.
Mötet beslutar att ge Play West 6500 kronor i bidrag för Play West Summer tour. Bilaga 2 visar på deras
ansökningshandlingar.
13. Bidragsansökan Armagedon
Armagedon har fått möjlighet att få en ny lokal som är på bättre läge än deras tidigare. Problemet är att den behövs rustas
upp. De undrar om de kan få bidrag till detta.
Mötet beslutar att remittera frågan för ytterligare utredning av Mikael Ölmestig.
14. Besök av riks
Jenny Peterson och Martin Ackerfors på Sverok berättade bland annat om det marknadsföringsprojekt som just nu pågår och
även det stöd som riks kan ge till distriktet.
15. Komradioapparater
Utgifterna för komradioapparaterna har stigit i höjden, vilket gör att det har funnits en diskussion att för tillfället stoppa
möjligheten att för föreningarna i distriktet att få utlåningen subventionerad.
Mötet beslutar att ingen ny subventionerad utlåning ska ske under den återstående delen av
mandatperioden.
Mötet beslutar att Mikael Ölmestig och Birger Hanning ska utreda komradioprojektet.
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16. Diskussion om återkoppling av verksamhetsplanen
Diskussion förs om verksamhetsplanen och vad som är genomförts och vad som behövs läggas extra insatser för.
17. Landstingsbidrag
Rasmus Palm berättar att vi har den 8/6 har fått 72210 kronor från Region Halland och att vi 17/6 har fått 258688
kronor från Västra Götalandsregionen i regionbidrag.
18. Spelveckan
Under WarCon kommer det hållas ett möte med Spelveckan om distriktets roll under veckan.
19. Spelets Hus
Mötet beslutar att preliminärt hålla invigning av Spelets Hus den 27:e augusti.
20. District News
Inom kort kommer distriktets nyhetsbrev ut. Ämnen som ska tas upp i brevet diskuteras.
21. Övriga frågor
a) Utbildning med Saloc
Saloc kommer att hålla i kurser i sjukvård i spelhobbyn, ekoforum och medievana och marknadsföring för
lajvare i Spelets Hus under sensommaren och hösten.
b) Nycklar till föreningar
Mötet beslutar att en nyckel per förening som har skrivit på kontrakt kan kvitteras ut.
22. Datum för nästa två möten
Mötet beslutar att nästkommande möte ska hållas 2011-07-20 klockan 17.30 i Spelets Hus och mötet
därefter ska hållas 2011-08-17 klockan 17.30 i Spelets Hus.
23. Mötet avslutas
Magnus Haglund avslutar mötet.

___________________________________
Magnus Haglund, mötesordförande

___________________________________
Mikael Ölmestig, mötessekreterare

___________________________________
Jennie Carlsson, justerare
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Bilaga 1: Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas
ansvariga
Spelets Hus (Rasmus)
Då erhållen offert för passersystem inte riktigt motsvarade den prisbild som förväntats har två ytterligare installatörer
kontaktats. En av dem har lämnat sin offert, vilken ser bättre ut än tidigare nämnda offert, medan den andra ska
försöka överlämna sin innan slutet av veckan. Det börjar bli bråttom i och med att personal på IOFF som har hand
om investeringsbidraget går på semester. Dessutom är systemet en förutsättning för att delar av försäkringen ska
gälla samt för att vissa föreningar ska vilja flytta dit sina grejer. Därmed har passersystemet högsta prioritet bland allt
som rör Spelets Hus just nu.
Försäkring för Spelets Hus är ordnad och innefattar egendoms-, ansvars- och rättsskydsförsäkring.
Det har kollats närmare på internetanslutning men det finns fortfarande vissa oklarheter.
Elavtal är ordnat.
Räddningstjänsten har kontaktats för att titta på brandsäkerheten, men de tycks inte vara särskillt benägna att föra en
dialog med sina "kunder", därför har någon genomgång ännu inte skett.
AG Hybris, GothCons Vänner och Bejaka har flyttat in i huset och Eldar är i startgroparna.
Storstädning av gemensamma ytor har nyligen genomförts.
Distriktsresor (Jennie)
Bussen till NärCon är beställd.
Informationsflöden [HUR] (Johan)
Inget nytt.
Innehåll [VAD] i/på nyhetsbrev, blogg, twitter, facebook etc (Johan)
Inget nytt.
Fysiskt informationsmaterial (Johan)
Informationsmaterial har gjorts till Upp!
Kansli (Robert)
Inget nytt.
Arrangemangsstöd och -utveckling (Mikael)
Löpande kontakt har hållits med Play West om deras arrangemang. Har även varit i kontakt med Armagedon om
deras bidragsansökan.
Initiativ har tagits för att utreda kommunikationsradion. Dels handlar det om att utvärdera vilken leverantör vi ska
använda oss av och dels handlar det om att ta ut en kostnad av föreningar som använder utrustningen.
Arkivering (Sara)
Inget nytt.
Rutiner (Robert)
Inget nytt.
Spelveckan (Magnus)
Inget nytt.
Utåtriktad direkt verksamhet (Magnus)
Speldag har hållits på Upp!
Distriktsutredning av Sverok Väst (Mikael)
Inget nytt har skett.
Kontakt på region- och kommunnivå (Mikael)
Har varit i kontakt med Region Halland om en träff med regionen och olika distriktsförbund. Det har varit tal om att
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ha det i sommar, men det kommer ske till hösten.
Utbildning, studiecirklar eller föreläsningar (Jennie)
Möte har hållit 2011-06-21.

Riksdalersgatan 32
414 81 Göteborg

Tel: 0767-801818
E-post: info@sverokvast.se

www.sverokvast.se
Org-nr: 864501-9376

Protokoll Styrelsemöte 2011-06-21
2011-06-21

Bilaga 2: Ansökning för Play West Summer Tour
Föreningen Play West arrangerar i sommar något som inte har skett innan i Svensk Historia, Ett sommarläger för
ungdomar som är gamers! En vecka hyr vi den underbara skolan i Sätila och fyller den med spel och relaterade
aktiviteter. Allt för att främja att ungdomar träffar nya vänner och delar sitt intresse istället för att sitta inne och spela
själva. Vi har sex stycken arrangörer som offrar blod svett och tårar för att detta ska bli så lyckat som möjligt. Men vi
behöver hjälp med det ekonomiska. Lokalen kostar 10,000kr. Hyra TV-apparater frakta spel och elektronik, Köpa in
Elgrenar. Priser för tävingar. Mat. Städ och drift kostnader. Vi vill undvika att betala ur egen ficka så mycket som
möjligt med tanke på att vi själva är ungdomar som försöker komma igång ekonomiskt i livet.
Jag har varit i kontakt med Play West för deras evenemang Play West Summer 2011 som kommer äga rum i Sätila
23-30 juli. De har sökt bidrag för deras arrangemang. Det kommer vara ett sjudagars läger med både gruppaktiviteter
och fri tid till spelande av TV-spel.
Gruppaktiviteterna kommer vara olika varje dag, men tar ungefär 2 timmar (där man delas upp i olika grupper).
Resten av tiden kommer dels att vara fritt spelande och dels tävlingar i TV-spel. Det finns en brygga i närheten och
natur, men är också i närheten av Sätila centrum så det finns möjlighet till att komma ifrån.
Jag har gett dem förslag på att dels få sponsring från spelföretag och dels från K-pengar. Jag har inte koll på hur det
gått med spelföretagen (har inte frågat), men de har fått 6500 kronor från K-pengar.
När det gäller ekonomin så måste de betala en avgift för att ha kiosken i lokalen och det finns möjlighet att dra ner i
kostnader, men lokalkostnader är en stor del av kakan som man inte kommer ifrån. Inkomster är ett osäkert moment
eftersom man inte vet hur många som kommer. De har en ambitiös plan och vill växa. Som det är just nu har de en
kapacitet för ungefär 100 personer (personal är den begränsande faktorn), men de räknar med ungefär hälften.
Jag föreslår att vi beviljar projektbidrag till Play West för Play West Summer Tour med en summa på 6500 kronor. Det ger fortfarande
ett underskott som de antingen får skjuta till med själva eller skära i utgifterna.
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