Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376

Dagordning Styrelsemöte 2013-09-18
1. Mötet öppnas av ordföranden
2. Val av protokolljusterare
Arhan Agaoglu.
3. Fastställande av dagordning
4. Informationsärenden
a)
b)
c)
d)

Föregående protokoll
Milsim
Spelets Hus-rådet
Föreningsutvecklare VG & Sverok Riks

5. Beslutsärenden
a) Boffersvärd, se bilaga 1.
Bifall – Simon Österlund och Adam loftbring skall se till att boffervapen köps in
och tas hand om.
b) Bidragsansökan HUG, se bilaga 2.
Bifall.
6. Diskussionsärenden
a) Ekonomi
- Styrelsen har gått igenom den information som har kommit fram.
7. Övriga frågor
Arhan Agaoglu informerade om Projekt U och hur det kommer fortgå.
8. Kommande styrelsemöten
9. Mötets avslutande

Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376

Bilaga 1)
Ansökan vapen del 2

Föreningen ALF och Västspel söker 5330 för inköp av 10 vapen som kostar 533kr st
http://www.calimacil.se/weapons/shortswords/viking.html x5
http://www.calimacil.se/weapons/shortswords/novice-32.html x5
Vi skulle om beviljat få pengar till inköp av vapen som precis som de förra ägs av
distriktet. Skillnaden skulle bli att utlånings processen skulle bli enklare då vapnerna om
de är DS vilja skall finnas på speletshus då de inte är utlånade. Att låna vapnen i
dagsläget är en krånlig process då de finns långt från centrala Göteborg och föreningen
som förvaltar dem inte är villiga att ha dem på speletshus. De Nya vapnerna skulle
dessutom vara mer anpassade för en yngre publik. Föreningen ALF kan stå för de
praktiska kring utlånandet om de är DS vilja.
Framtiden: Båda föreningarna har för avsikt att använda vapnernaregelbundet i olika
arrangemang som i sin tur kan komma generera deltagardagar. Föreningen ALF har
dessutom planer på att arrangera flera mindre endagars lajv för yngre personer som
även de skulle kunna generera deltagardagar.
Finansiering; Sedvanligt samarbets avtal där 25kr går till föreningen och 25 till distriktet.
Utlåning: Föreningen ALF står för utlåning och kontrol av vapnerna. Vid utlåning utanför
föreningen ALF, Västspel samt på Sverok Västs styrelses begäran Så lämnas en
deposition på 100 kr /vapen som återfås när vapnet är tilbakalämnat i accepterat skick.
Skador som uppstår av normalt användade påvärkar inte depositionen
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Bilaga 2)
Halmstad United Gamers (HUG) ansöker om bidrag på 1500 kronor och samarbete med Sverok Väst
för arrangemanget Japantema på Nordisk speldag.
Nordisk speldag är ett årligt arrangemang som hålls på ett antal bibliotek i Norden och i år inträffar den
lördagen den 26 november. Temat för årets Nordiska speldag på stadsbiblioteket i Halmstad är Japan
och är en del i ett samarbete mellan stadsbiblioteket och Hallands konstmuseum under hösten 2013
och våren 2014.
Detta är något som föreningen vill uppmärkssamma genom att visa upp och demonstrera spel från
nutida japanska spelskapare. Det finns en bra möjlighet för några i föreningen att skaffa spel under
spelmässan Spiel som pågår 24-27 oktober och vi skulle vilja ha ett besked en tid innan mässans
start.
Föreningen vill visa upp en bredd av spelkultur som är annorlunda från den som vanligtvis projiceras
från Japan, alltså TV-spel och ge en möjlighet att visa upp det för allmänheten.
Arrangemanget ligger dock utanför föreningens budget och vi ansöker om 1500 kronor för att
genomföra det. Den största delen av kostnaden kommer gå till att köpa in spel, men en del av det kan
gå till t.ex. tryckkostnader. Vi vill också ha ett samarbete med Sverok Väst för att kunna hålla högsta
möjliga kvalitet.
Förutom hjälp i planeringen och ekonomiskt stöd villl vi också ha hjälp med annat. Vi skulle vilja
utnyttja distriktets tryckverkstad för att skriva ut några planscher. Det vore också roligt om ni kunde ge
förslag eller kontakter till andra möjliga arrangemang under Nordisk speldag och framför allt vore det
kul om ni kunde vara representerade under dagen. Sverok Väst kommer agera som medarrangör
tillsammans med Studiefrämjandet.
Utbetalning av eventuellt belopp bör ske till HUG och det vore önskvärt att få det i förskott. Om
utgifterna för arrangemanget understiger utbetalt belopp kommer mellanskillnaden betalas tillbaka.
Rapportering av arrangemang kommer ske senast en månad efter arrangemangets genomförande.
Dokumentation kommer ske i form av en kort berättelse om arrangemanget, bilder och uppföljning av
budgetet. Kvitton kan visas vid önskemål.
HUG är en spelförening som spelar brädspel, kortspel och andra roliga spel, samt dricker te.
Föreningen är medlem i Sverok och samarbetar med Studiefrämjandet.
med vänliga hälsningar
Halmstad United Gamers genom Mikael Ölmestig

