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Närvarande: Jennie Carlsson, Johan Herrnsdorf, Magnus Haglund, Mikael Ölmestig och Rasmus Palm  
 

1. Mötet öppnas 
Magnus Haglund öppnar mötet 18.58. 

2. Mötets beslutsmässighet 
Mötet anses beslutsmässigt. 

3. Val av mötesordförande 
Mötet beslutar att välja Johan Herrnsdorf till mötesordförande. 

4. Eventuella adjungeringar 
5. Val av mötessekreterare 

Mötet beslutar att välja Mikael Ölmestig till mötessekreterare. 
6. Val av justerare 

Mötet beslutar att välja Magnus Haglund till justerare. 
7. Godkännande av dagordning 

Mötet beslutar att dagordningen justeras löpande. 
8. Genomgång av föregående protokoll 

Det ojusterade protokollet från 28/3 2011 gås igenom. 
9. Genomgång av inkommen post 

Det har kommit fakturor för reparation av skrivaren, samt för gatupratare. 
10. Dokumentation av per capsulam-beslut 

Inga per capsulam-beslut har tagits. 
11. Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga 

Se bilaga 1 
12. Uppsägning av lokal 

Mötet beslutar att säga upp lokalen på Riksdalersgatan 32 
13. Arbetsgrupp för utbildning, studiecirklar och föreläsningar 

Mötet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för utbildning, studiecirklar och föreläsningar. Jennie Carlsson har 
kontaktfunktion mot styrelsen och Ems Svensson och Mikael Ölmestig är intresserade att vara en del i 
gruppen. 

14. Tjejkväll 
Mötet beslutar att anordna en temakväll för kvinnor. Grupperna utbildning och utåtriktad verksamhet står 
för planeringen. 

15. Principer kring utlåningsresurser 
I dagsläget är våra utlåningsresurser centrerat till enskilda föreningar, fast det är inte säkert att det alltid är vettigt ur ett 
logistiskt perspektiv. Detta gäller främst sjukvårdsväskorna. 
Mötet beslutar att ge föreningen Saloc i uppgift att ta hand om sjukvårdsväskorna. 
Mötet beslutar att ge Arrangemangsutvecklingsgruppen i uppgift att se över behovet av sjukvårdsväskor 
och eventuellt lokalisera dem på strategiska platser. 

16. Bidragförfrågan Gubbspel Galore II 
Det har kommit in en ansökan från föreningen Galore om att anordna ett dioramakonvent. Ansökan finns som bilaga 2. 
Mötet beslutar att bevilja evenemanget Gubbspel Galore II bidrag om 5000 kronor mot att ett samarbete 
kring arrangemanget skapas. Arrangemangsutvecklingsgruppen har i uppgift att ta kontakt med Galore om 
att utveckla arrangemanget. 

17. Skrivaren 
På senare tid har det varit problem med tryckverkstaden på grund av att skrivaren har krånglat. Det har varit problem med 
serviceavtalet. 
Mötet beslutar att Jenny ska kontakta skrivarfirman för att reda ut problemet. Om ingen lösning på 
problemet kommer så ska vi överväga att häva köpet. 

18. Handkassa 
Frågan har dykt upp om det går bra att ha en handkassa för olika grupper. Rasmus påpekar att det ibland kan bli svårt att 
hålla koll på handkassorna. 
Mötet beslutar att personer kan få en aktivitetsspecifik handkassa vid behov efter samråd med kassören. 
Dessa ska betalas tillbaka snarast efter att aktiviteten är genomförd. 

19. Gräns som arbetsgrupper får spendera för 
I dagsläget har arbetsgrupper fritt utrymme att spendera pengar efter samråd med kassören. Detta ser Mikael kan ge problem 
att få insyn i organisationen. 
Mötet beslutar att arbetsgrupper får spendera pengar för som mest 3000 kronor i samråd med kassören. 
Vid större belopp ska styrelsebeslut tas. 
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20. Datum för nästa två möten 
Mötet beslutar att hålla nästa två möten 24/5 2011 klockan 17.30, samt 21/6 2011 klockan 17.30. 

21. Mötet avslutas 
Johan Herrnsdorf avslutar mötet 20.23. 

 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Johan Herrnsdorf, mötesordförande Mikael Ölmestig, mötessekreterare 
 
 
 
 
___________________________________ 
Magnus Haglund, justerare 
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Bilaga 1: Rapporter från arbetsgrupper 

Spelets Hus (Rasmus) 

Möte har hållits med IOFF för att klargöra hur reglerna funkar. 

Mycket internt arbete med avtal och liknande har arbetats fram för föreningarna. 

Distriktsresor (Mikael) 

Distriktsresor till LinCon har i dagsläget för få anmälda för att vi ska kunna köra dit. 

Informationsflöden [HUR] (Johan) 

Inget nytt att berätta. 

Innehåll [VAD] i/på nyhetsbrev, blogg, twitter, facebook etc. (Johan) 

Inget nytt att berätta. 

Fysiskt informationsmaterial (Mikael) 

Informationsmaterial från UPP! har tagits fram.  

Kansli (Robert) 

Inget nytt att berätta. 

Arrangemangsstöd och -utveckling (Mikael) 
Bidragsförfrågan har kommit in från Gubbspel Galore. Mikael har haft hand om kontakten med föreningen. 
 
Arkivering (Sara) 
Inget nytt att berätta. 
 
Rutiner (Robert) 

Inget nytt att berätta. 

Spelveckan (Magnus) 

Inget nytt att berätta. 

Utåtriktad direkt verksamhet (Magnus) 

Sverok Väst satsade hårt på att marknadsföra sig själva och Spelets Hus på Gothcon. Vi delade ett rum med Sverok 

Spelveckan där vi hade utdelning av informationsflyers och tårta medan Spelveckan hade lite mindre spelturneringar 

för att locka folk.  

För Sverok Västs del så var det ett lyckat arrangemang. Över 1400 tårtbitar delades ut och intresset för Spelets Hus 

var stort. Dock så var budgeten något naivt satt och det kostade betydligt mer än de 10000 som var beräknade.  

Vi blev kontaktade av Upp! efter att dom blivit tipsade om oss av Wizard Games. Upp! ville ha ett större 

arrangemang där dom kunde få ungdomar att hitta till deras lokal och knyta kontakter med föreningar. Det var 

Kenny på Wizard Games som stod för större delen av planeringen för dagen och det var för Västs del mer att flyta 

med.  

Intresset för Sverok Väst var under dagen inte särskilt stort men tack vare de kontakter vi knöt i samband mer 

planeringen så var det ett mycket lyckat företag. Upp! och Wizard Games var intresserade av att göra om detta men 

planera datumet lite bättre. Att lägga ett sådant här event i Göteborg samtidigt som Lincon pågår begränsar antalet 

besökare. 

Distriktsutredning av Sverok Väst (Mikael) 

Inget nytt att berätta om. 
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Bilaga 2: Projektansökan Gubbspel Galore II 

Jag gick lite händelserna i förväg och följande saker är gjorda: 
 
   - Affischer för Gothcon, Sydcon samt Lincon 
   - Hemsida för anmälan. 
 
Det vore ytterst trevligt om man kunde få nån form av beslut från er så jag vet hur jag ska gå vidare med t ex 
skulpteringsjobbet och transportkostnader. 
 
Här är hemsidan <http://galoregbg.wordpress.com>, den kommer att vara publik och öppen från och med 
skärtorsdagen. Skickar även med en pdf på den affisch som är färdigtryckt. 
Jag bifogar även en budget här nedan. 
 
Budget Gubbspel Galore II, 2-4:e september Göteborg 
*Inkomster (lågt räknat):* 
Entréavgift: *7500:-* (50 betalande deltagare, entréavgift 150:-) 
Figurförsäljning: *3750:-* (50 sålda figurer till priset av 75:- styck) 
Kiosköverskott: *1000:-* (10 procentigt påslag på varorna, moms inräknad) 
Övrig försäljning: *100:-* (Bring-and-buy med 10 bord a 10 kronor styck) 
 
Det kan även tillkomma en hyra av bord då lokalen (redbergsskolan) har väldigt rangliga och snea bord. Inte helt 
populärt för de kära arrangörerna. 
Denna eventuella kostnaden för detta är uppskattat till 2000:- 
* 
Utgifter:* 
Lokalhyra *5 000:-* 
Transportkostnader *4 000:-* 
Figurkostnader* 4 200:-* (Skulptörkostnader, gjutkostnader för 100st samt frakt) 
Priser: *1 000:-* 
Tryckkostnader: *1 000:-* 
 
De totala inkomsterna: *12 350:-* 
De totala utgifterna: *15 200:-* 
Resultat: *- 2 850:-* 
 
Som ni ser så ligger arrangemanget back lågt räknat. Jag har god förståelse för att Sverok Väst inte tycker att det är 
okej att avsätta 15 000:- till ett enskilt arrangemang. 
Det bör dock påpekas att det finns ett enormt starkt intresse både i regionen, landet och utanför dess gränser för 
denna sortens arrangemang. Det satta taket på 150 deltagare är ett medvetet val då det fortfarande innebär mindre 
ekonomiska risker. Det finns en förhoppnings av att arrangemanget når 100 betalande deltagare och att drygt 80% av 
figurerna säljs samt att det tillkommer inkomster för butiker som tar upp yta i lokalen. Om den senare biten löser sig 
med antingen prissponsring eller en överenskommen summa. 
 
Jag vill även tillägga att föreningen Galore, lågt räknat, innebär 2 dagars aktivitet för 50 deltagare. 
 
Mvh, 
Skander Fanni. Huvudarrangör Gubbspel Galore II. 
 

http://galoregbg.wordpress.com/

