Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376
Styrelsemöte 2013-10-17, 19.00
Närvarande: Simon Österlund, Paul Tannenberg, Samuel Eriksson, Irem Agaoglu,
Arhan Agaoglu.
1. Mötet öppnas
Mötet förklaras öppnat.
2. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt enligt stadgarna.
3. Val av mötesordförande
Samuel Eriksson väljs till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Simon Österlund väljs till mötessekreterare.
5. Val av justerare
Paul Tannenberg väljs till justerare.
6. Godkännande av dagordning
Godkänns.
7. Rapportering och uppdatering
Arhan Agaoglu beskrev om hur han kommer börja ta kontakt med skolor och
andra ställen inför projekt UR, Paul Tannenberg beskrev hur speletshus rådet har
börjar komma igång ordentligt och deras planer för speletshus och dess
upprustning, Samuel Eriksson gav information om möte med IOFF.
8. Övriga frågor
Styrelsen har gått igenom hur man skall på individuell nivå att föreningar i
speletshus ska kunna använda skrivaren utan att behöva få tillgång till kansliet.
Paul Tannenberg och Arhan Agaoglu skall föra en diskussion med Robert Tiinus
som kommer kolla om detta är möjligt.
Styrelsen diskuterade en händelse av kommentarer som hade kan ha, eller har,
get Gothcon och Sverokväst negativ kritik och hur detta skulle hanteras .
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Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376
Styrelsen har bestämt att Rsync, våran backup-tjänst leverantör, skall nu gå ifrån
’trial’ till fullt betald tjänst.
Styrelsen har gått igenom situationen med MilSim och har gjort om deras rum till
ett nytt spelrum som föreningar kan boka och använda som ett öppet rum.
Sedan skall Mötes spelrummet inte ska vara bokningsbart för normalt spel så att
det finns mer yta för spontant spel och större möten.
Samuel kommer kolla resemedel till Sverok riksmöte för styrelsen.
9. Datum för nästa två möten
Förs diskussion på facebook.
10. Mötet avslutas
Mötet förklaras avslutat.
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