Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Org.nr: 864501-9376
Konstituerande styrelsemöte 2014-02-18, 19;00.
Närvarande: Simon Österlund, Irem Agaoglu, Arhan Agaoglu, Adam Loftbring, Samuel
Eriksson, Paul Tannenberg (19.15).
1. Mötet öppnas
Mötet förklaras öppet.
2. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt enligt stadgarna.
3. Val av mötesordförande
Samuel Eriksson väljs till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Irem Agaoglu väljs till mötessekreterare.
5. Val av justerare
Simon Österlund väljs till justerare.
6. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns.
7. Vad har hänt sedan senaste mötet
Simon Österlund har skrivit klart och skickat ut kallelsen. Har fortsatt arbetet med
Studiefrämjandet och Hikari-Kai om Botaniska trädgården.
Det har också lånats ut datorer till NärCon.
Arhan Agaoglu har lagt upp verksamhetsplan som väntar på godkännande. Har pratat mer
med Wallenstam och löst saker.
Adam Loftbring har kollat igenom bokslutet och det är löst Paul har åkt upp till Linköping för
att fixa det och prata med Anna. Försöker också fixa en ordförande och en sekreterare till
Sverok Västs årsmöte.
Paul Tannenberg har åkt upp till Linköping och gått igenom bokslutet med Anna Netzel.
Bokslutet är klart. Utbetalningarna till föreningarna är också fixade.
Irem Agaoglu har skrivit en sammanfattning om vad hon har gjort under året.
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Samuel Eriksson har haft kontakt med Anna Netzel, Paul Tannenberg och Adam Loftbring om
bokslutet. Har hanterat deltagardagar och gått igenom det som behövdes göras för dom.
8. Årsmöte
a) Verksamhetsberättelse?
Kommer att skrivas av Samuel Eriksson.
b) Budget
Kommer att skrivas av Adam Loftbring och Samuel Eriksson.
c) Mat?
Adam Loftbring kontaktar ett företag veckan innan och kommer att köpa in baguetter till
årsmötet.
d) Ombud
Simon lägger upp en länk på hemsidan/Facebook-sidan m.m om detta.
e) Motioner till Årsmöte
1. ”Motion för jämställdhetsarbete och ökad inkludering i distriktet” – Se bilaga
2. Samuel kommer eventuellt att skriva en motion om att få en kanslist/ekonomiassistent
till Sverok Väst.
9. Ekonomi
Samuel Eriksson och Adam Loftbring skriver budgetförslag för kommande styrelse,
Kassör redogör för bokslut.
10. Övriga frågor
a) Distriktet har fått ett förslag utav Magnus ”Tuxi” Johnsson att få en vanlig hemmaskrivare
för A4-papper ifall att den stora skrivaren strular.
b) ID-kortskrivare för evenemang.
c) Adam Loftbring föreslår en sorts avslutning. Irem Agaoglu och Adam Loftbring kommer
med förslag. - Bifall.
11. Datum för nästa möte
Den 5 mars, kl 18.45.
12. Mötet avslutas
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Bilaga 1)

Motion för jämställdhetsarbete och ökad inkludering i distriktet
Av: Marie Louise Sjögren, Västspel
Jessika Loftbring, Allas Lajv Förening
Johan Green, Dionysos Kulturförening
Arvid Silvmarker, Lajvfabriken Göteborg
Föreningen Milsim

Sverok genomförde under 2012 och 2013 ett projekt för att kartlägga normer, attityder
och beteenden inom spelhobbyn. Den delen av projektet är nu färdig och vi vill ta vid där
kartläggningen slutar. Vi tror att Sverok Väst finns på ett perfekt ställe för att fortsätta
jämställdhets- och inkluderingsarbetet, nära föreningarna och nära förbundet. Därför vill
vi bjuda in föreningarna till föreläsningar och workshops för att öka medvetenheten om
vilka problem som finns, men framför allt, tillsammans ta fram lösningar!
Spelets Hus i Göteborg är den största budgetposten i Sverok Väst och en av de största
satsningarna som Sverok Väst gjort i modern tid. Därför är det extra viktigt att Spelets
hus är en plats där alla medlemmar i distriktet kan delta i verksamheten och känna sig
välkomna, men det har inte nått hela vägen fram. Flera personer i distriktet känner sig
inte välkomna i lokalerna på grund av den grabbiga stämningen och negativa attityder till
människor som inte är grabbiga. Vi vill att alla ska känna sig välkomna på Spelets Hus.
Vi tror att Spelets Hus och distriktet kan lyfta till tidigare oanade höjder om vi skapar en
inkluderande attityd på Spelets Hus, och i distriktet i stort. Därför yrkar vi att:
1. Sverok Västs jämställdhetsarbetsgrupp bildas och får mandat att arbeta med jämställdhets- och inkluderingsfrågor.
2. Gruppen under 2014 ska arrangera minst 3 stycken aktiviteter för främjandet av
jämställdhet och inkludering inom distriktet.
3. 25 000 kronor läggs till budgetposten jämställdhetsarbete.
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