Styrelsemöte Sverok Väst
2015-09-21
Klockan 19:38 till 21:33
Mötet hölls över Google Hangouts
Närvarande:
Cecilia Hällstrand, Mikael Jönsson, Johan Green, Martin Brosser
§ 1.

Mötet öppnas

Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 19:38.
§ 2.

Val av mötesordförande

Cecilia Hällstrand 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

Den föreslagna dagordningen fastställdes.
§ 7.

Ekonomi

Martin informerade om att det fanns mycket pengar kvar i budgetposterna för arrangemangsstöd i
Halland och för jämställdhetsarbetet.
§ 8.

Vad har hänt sedan sist

Cecilia har skickat in bidragsansökan till IOFF och haft ett möte med Emma, vår revisor.
Cecilia och Martin har representerat Sverok Väst på WarCon.
Mikael har deltagit i Maktsalongens jämställdhetsworkshop i Göteborg och nämnde att workshopen kan
beställas av andra organisationer. Ett förslag är att använda workshopen i Det Spelar Roll.
§ 9.

Projektansökningar

Distriktet har fått in en förfrågan om hjälp, via förbundet, för att starta upp ett lajvområde i
Uddevalla-området. Mikael utsågs till kontaktperson för föreningen och ombads att be dem att skicka in
en projektbeskrivning.
Föreningen Mötesplats Simone har bett om hjälp med att arrangera ett LAN med queer-inriktning. Johan
Green tar kontakt med föreningen för att förmedla kontakt med personer som kan hjälpa till med LANet.
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§ 10.

Förmöten till Sveroks Riksmöte

Cecilia föreslog att distriktet arrangerar förträffar med hjälp av Andreas Ekeroot.
Martin har pratat med Andreas som kan tänka sig att ställa upp i mån av tid.
Mötet beslutade att se om Ekeroot är tillgänglig för ett möte i Göteborg och att skicka ut en intressekoll
till föreningarna i Halland. Martin utsågs till att skriva intressekollen.
§ 11.

Sveroks Riksmöte - distriktsrepresentant

Mikael Jönsson utsågs till Sverok Västs representant till Sveroks Riksmöte.
§ 12.

Datum och stad för Sverok Västs årsmöte 2016

Styrelsen beslutade att Sverok Västs årsmöte 2016 ska hållas den 7/2 2016 och att vi ska försöka hitta en
lokal i Kungsbacka. Mikael och Martin utsågs till ansvariga för att planera årsmötet.
§ 13.

Värdegrund från ROKAD

ROKAD har fått förslag till förtydliganden i värdegrunden. Därför bordläggs frågan till nästa
styrelsemöte för att dessa ska läggas till i dokumentet.
§ 14.

Spelets Hus och vad vi ska göra vidare

Spelets Hus inverkan på styrelsens tid och arbetsbörda diskuterades.
Frågan bordläggs till ett separat möte. Tid och datum för det mötet beslutas under § 21 nästa möte.
§ 15.

Teambuilding

Datum för teambuilding beslutades till den 7/11 och som aktivitet föreslogs Gothenburg Escape Game.
§ 16.

Arbetsbeskrivningar och styrdokument

Cecilia kommer att skicka ut information om ansvariga för styrdokument som behöver skrivas via mail.
§ 17.

Spelets Hus ansvarig - fungerar det?

Inte i nuläget, men styrelsen kommer att diskutera hur styrelsens kommunikation med Spelets Hus ska
förbättras på nästa Spelets Hus-möte.

§ 18.

Lagringslokal Förenade lajvare
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Bordläggs till nästa möte pga. att Ems som utsågs till ansvarig för frågan inte är närvarande.
§19.

Utskrifter till föreningen Kulturkrock

Föreningen Kulturkrock har bett om hjälp med att skriva ut ett antal manus på Spelets Hus.
Mötet beslutade att Johan Green ska ta kontakt med Kulturkrock för att hjälpa dem med detta.
§ 20.

Övriga frågor

Klagomål om ljudnivån på Spelets Hus
Distriktet har fått in nya klagomål om ljudnivån i Spelets Hus från de boende i lägenheterna ovanför efter
att läget hade förbättrats under några månader. Johan Green tar kontakt med föreningarna i Spelets Hus
och informerar dem om detta.
Önskemål om Spelens Hus i Halmstad
Mikael har återigen fått in en förfrågan från föreningar i Halmstad om att starta upp ett Spelens Hus i
Halmstad eftersom föreningarna nu har hittat en ledig lokal. Mötet beslutade att Mikael fortsatt håller
kontakten med föreningarna.
Nyckelbrickor till Spelets Hus
Distriktet har fått in en förfrågan från en förening i Spelets Hus om att aktivera fler nyckelbrickor till
Spelets Hus. Martin utsågs till ansvarig för att hjälpa föreningen med detta.
§ 21.

Nästa möte

Datum för nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 20/10 klockan 19:00 på Kulturhuset Falken.
Spelets Hus-mötet kommer att hållas onsdagen den 14/10 klockan 18:00.
§ 22.

Mötet avslutas

Mötet avslutades klockan 21:33.
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