Styrelsemöte Sverok Väst
20141204
Klockan 18:56 till 20:01
Sverok Västs kansli, Spelets Hus.
Närvarande: Mikael Jönsson (via Skype), Martin Brosser, Joakim Öfverholm,
Svetozar Kljajin
§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnades klockan 18:56.
§ 2. Val av mötesordförande
Svetozar Kljajin valdes till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Martin Brosser valdes till mötessekreterare.
§ 4. Val av justerare
Mikael Jönsson valdes till justerare.
§ 5. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes
§ 6. Fastställande av dagordning
Punkterna § 10 “Västsvenska airsoftföreniningen”,§ 11 “Förbundet vill använda
kattloggan” och § 12 lades till dagordningen. Därefter godkändes dagordningen.
§ 7. Ekonomi
Joakim redovisade resultatet från Spelets Hus. SH har 100.000 kvar i sin
budget. Spelets Husrådet har spenderat 40.000 kronor av sin budget och vill
köpa stolar och bord för de återstående pengarna.
Distriktet behöver få in deltagardagar från föreningarna i Spelets Hus.
I övrigt så följer vi budgeten.
§ 8. Vad har hänt sedan sist?
Svetozar har arbetat mycket men situationen verkar stabiliseras nu.
Martin har två samarbeten på gång  RZ resurrection och GothCon samt besökt
Riksmötet och BSK.
Joakim har haft fullt upp med Spelets Hus och bland annat bytt städbolag två
gånger. Alla deltagardagar som har skickats in från föreningar i Spelets Hus
har sammanställts. Joakim har också besökt BSK.
Mikael har deltagit i speldagen för Studiefrämjandet och arbetat med
ungdomsprojekt i Varberg tillsammans med föreningarna Skymningen och Back to
Games. Mikael var också distriktsrepresentant på Sveroks Riksmöte och arbetar
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med att starta upp ett konventsnätverk. Samarbete med Studiefrämjandet i
Halland och diskuterat Spelets Hussamarbete med föreningar.
Skrivaren i Spelets Hus är nu fixad! (Cred till Paul Tannenberg.)
§ 9. Utlåningsmaterial  Inköpsförslag
Väst har köpt in iPads och kortläsare till utlåning för arrangemang till en
kostnad 9882 kronor. Beslut om detta togs över mail den 30/11.
Inköp av LANutrustning diskuterades. Martin utsågs till ansvarig och budget
för inköpet sattes till 10.000 kronor från samarbetsbudgeten.
Martin, Svetozar och Mikael kontaktar föreningarna Back to Game, Nätet och
ElitLAN för inköps och prisförslag för utrustningen.
§ 10 Västsvenska Airsoftföreningen
Styrelsen godkände det förslag som kommit in från föreningen. (Föreningen bad
om 2000 kronor under 2015 för att subventionera kvinnliga deltagare på
airsoftaktiviteter.)
§ 11 Förbundet vill använda kattloggan
Styrelsen godkände förslaget. Max kontaktar Malin Österman för att reda ut
detaljerna.
§ 12. Confusion  SkuDs vänner
SkuDs vänner kommer upp för att föreläsa om föreningsskapande. Styrelsen tog
ett beslut via mail den 25/11 om att betala SkuDs Vänners resa och mat under
helgen som konventet pågår. Styrelsen skall ordna arrangörsinträde åt de ur
styrelsen som är intresserade av att gå på konventet samt betala Max resa från
Skåne.
§ 13. Motionsskrivning inför vårt årsmöte
Joakim hade förslag till motioner (suppleanter, avskaffa val av
ordförande/kassör på två år). Martin vill motionera om ett beslut för Spelets
Hus framtid. Mikael vill ha ett möte för att diskutera Spelets Hus innan
årsmötet.
§ 14 GothCon
Mötet beslutade att Väst ska representeras på GothCon. Martin skriver en
foldertext.
§ 15 Sveroks medverkan i Fredsåret i Varberg.
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Mikael informerade om att Sverok Väst har bjudits in till Fredens År i Varberg
för en gemensam aktivitet med Studiefrämjandet samt att göra något liknande
Nörd på Pride under Pridefestivalen i Varberg nästa år.
§ 16. Distriktsträff i Umeå.
Träffen hålls den 911 januari. Sista anmälningsdag är den 6/12. De ur
styrelsen som vill åka anmäler sig genom formuläret som skickats ut.
§ 17. Julkort
Sverok Väst ska skicka julkort till medlemsföreningarna i år!
Max Svensson är julkortsansvarig.
§ 18. ROKAD
Martin informerade om att likabehandlingsgruppen har startat upp.
Åsa Hansson har utsetts till projektledare och just nu har marknadsföringen av
projektet samt förberedelser för policydokumenten som skall tas fram påbörjats.
§ 19. Sverok Västs årsmöteshandlingar och lokal
Mikael jobbar fortfarande för att hitta en lokal i Varberg. Varbergs
Stadshotell är ett alternativ. Kostnaden för det skulle vara mellan 2500 kronor
och 3500 kronor.
Martin ska utlysa datumet för årsmötet och arbetet med årsmöteshandlingarna ska
påbörjas via Google Docs.
§ 20. Enkät från Emma Ström
Emma Ström på förbundskansliet har skickat ut en enkät om läget i distrikten
till alla distriktsaktiva. Alla i styrelsen uppmanas att svara på denna!
§ 21. Övriga frågor
Mikael föreslår en diskussionsträff för styrelsen om Spelets Hus den 8/1 2015.
§ 22. Nästa möte
Datum för nästa möte bestäms via mail.
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§ 23. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 20:01.

Vid protokollet:

Justerare:

________________
Martin Brosser

__________________
Mikael Jönsson
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