Styrelsemöte Sverok Väst
20140911
Klockan 18:43 till 20:46
Café Taktik
Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Mikael
Jönsson, Emma Carlström(revisor), Martin Brosser, Max Svensson (via Skype)
§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnades klockan 18:43.
§ 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
Dagordningen godkändes.
§ 7. Ekonomi
Joakim redovisade ekonomin. Distriktet har hittills spenderat 10.000 av de
30.000 som avsatts till samarbeten i Halland och 34.000 av 164.000 till
samarbeten i Västra Götaland.
Hyrorna från föreningar i Spelets Hus diskuterades.
Föreningen Milsim har frågat om vad de ska betala för att nyttja en del av
förrådet i Spelets Hus. Styrelsen beslutade att Milsim skall betala 200 kronor
i månaden för sitt förråd.
§ 8. Vad har hänt sedan sist
Mikael har haft kontakt med Studiefrämjandet och Varberg kommun och berättade
om projektet KEKS. (Kommunalt projekt för ungdomsföreningar.)
Svetozar har hjälpt föreningar i Spelets Hus med nycklar.
Joakim har hjälpt Spelets Husrådet med att bland annat hitta en elektriker
och en ny städfirma, samt handlat inredningsmaterial.
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Martin har representerat Väst på konvent, skrivit samarbetsavtal med
föreningar och styrdokument samt arbetat med förbundsstyrelsen och andra
distrikt.
Cecilia har också besökt konvent och diskuterat organisation (bland annat
distriktens roll) med förbundsstyrelsen och andra distriktsstyrelser. Hon
deltog också i en paneldebatt i Malmö under Regnbågsfestivalen tillsammans med
bl.a.SkuD och har skrivit en enkät för Spelets Husbesökare tillsammans med
SkuD och deras föreningskonsulent Samir.
Sydslaget hölls i Malmö under SydCon. Väst och SkuD har börjat samarbeta,
särskilt genom att utbyta erfarenheter runt Spelets Hus och genom att ge
KalmarBlekinge och JönköpingKronoberg stöd och tips.
§ 9. Samarbeten
Föreningen Nätet har mailat Joakim om att de vill arrangera ett LAN igen.
Föreningen Ranglan har mailat och frågat om att få A1utskrifter.
Styrelsen beslutade att skriva samarbetsavtal med båda föreningarna och att ge
Ranglan 2500 kronor till en A1utskrift. Martin är ansvarig för
samarbetsavtalen.
Föreningen SUGS vill skriva ett samarbetsavtal för konventet PewPewCon.
Cecilia ansvarar för det avtalet.
Föreningen KattCos i Varberg vill ha hjälp med att köpa in symaskiner till en
kostymmakarträff. Mikael återkommer med mer information.
ConFusion vill lämna in en projektansökan. Distriktet behöver mer information,
Martin kontaktar ConFusion för detaljer.
§ 10. Höstslaget
Cecilia kommer att åka på höstslaget för att representera Sverok Väst.
Mikael föreslog att vi nämner KEKS på slaget. Cecilia kommer att ta upp det.
§ 11. Riksmötet
Distriktet får skicka en distriktsrepresentant till Riksmötet, men vi har inte
fått någon information om vad det innebär att vara representant. Mikael kollar
upp det med Emma Ström.
Cecilia föreslog att distriktet håller förträffar inför Riksmötet.
Förslaget innebär att vi håller tre träffar på tre olika orter om möjligt
(Skövde, Göteborg, Varberg) för att inte deltagarna behöver resa så långt.
Föreslagna datum är den 8/11 & 9/11. Styrelsen godtog förslaget.
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§ 12. Ansvarsfördelning i styrelsen
Martin utsågs till ansvarig för samarbetsavtalen och deltagardagar.
Uppföljningen av mail diskuterades. Alla Spelets Husfrågor skickas först
till Svetozar, sen till Cissi.
Svetozar skall fråga AG Hybris om Västs LANpaket finns i deras förråd.
Max är ansvarig för hemsidan.
§ 13. Donation till Hjärnfonden
Styrelsen beslutade att donera 500 kronor till Hjärnfonden.
§ 14. Profilmaterial
Max och Martin har tagit fram ett förslag till ett tryck för tshirts och
annat profilmaterial. Styrelsen godtog förslaget och budgeterade 7000 kronor
till tshirts.
§ 15. Sverok Västs årsmöte
Datum för årsmötet är föreslagit till den 24/1.
Mikael har hittat en lokal i Kungsbacka (Elektronen) som vi kommer att boka.
§ 16. Spelets Hus
Mikael har fått en ny förfrågan om att starta upp Spelets Hus i Halmstad.
Spelbutiken Mantikora är intresserad av att påbörja arbetet, vill ha hjälp
från Sverok Väst att hitta en lokal.
Cecilia föreslog att styrelsen bokar in ett möte med de intresserade i
Halmstad och bjuder in Samir, SkuDs föreningskonsulent. Styrelsen godtog
förslaget.
Mikael kontaktar föreningarna i Halmstad och föreslår detta.
Styrelsen beslutade att distriktet står för resekostnaden när vi åker på
studiebesök till Spelens Hus i Malmö och till mötet i Halmstad.
Cecilia informerar om att hyreskontraktet för Spelets Hus går ut i maj 2016
och att vi måste ta upp frågan på årsmötet.
§ 17. Sverok Väst on tour
Mikael har haft kontakt med Studiefrämjandet och har fått frågan om distriktet
har medel att lägga på gemensamma aktiviteter (en konsert) i Halland.
Distriktet har 20.000 kvar i budgeten för arrangemangsstöd till Halland.
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Mikael föreslog också att vi gör liknande satsningar i norra distriktet.
Styrelsen beslutade att vi börjar i Halland och ser om vi kan göra något
liknande i övriga distriktet.
§ 18. Övriga frågor
Mikael har fått en fråga från Svartedalen/Landsäterskolan om att starta upp
en spelhelg/konvent för sina ungdomar. Ingen förening ville hjälpa till pga.
skolans rykte. Joakim hittar föreningar som kan tänka sig att delta i
projektet, Mikael kontaktar skolan och förklarar att vi behöver mer tid att
utreda frågan. Cecilia pratar med MarieLouise från Västspel om projektet.
Mikael har fått ett förslag från en person som vill skapa en
figurspelsterrängsverkstad i Spelets Hus (köpa in utrustning och hyra lokaler,
i princip starta en förening som ska tillverka figurspelsterräng).
Mikael startar ett projekt för att utreda vad Sverok Väst kan hjälpa till med
och be gruppen om en mer detaljerad beskrivning.
Västsvenska Airsoftföreningen vill samarbeta med Sverok Väst för att få in
fler tjejer i airsofthobbyn. Cecilia är inbjuden till ett styrelsemöte.
Föreningens förslag är att distriktet står för omkostnaderna för tjejer på ett
prova påarrangemang. Mikael föreslog att Väst istället skriver ett
samarbetsavtal med föreningen och ger dem en summa som de kan spendera.
Styrelsen godtog Mikaels förslag.
Styrelsen har fått in en förfrågan från en avstängd, tidigare medlem i Sverok
om att distriktet skall tala för honom på Riksmötet. Frågan diskuterades och
styrelsen kom fram till att vi inte kan hjälpa till.
§ 19. Nästa möte
Nästa möte hålls den 2/10 klockan 18:30, eventuellt på Kåren (Cecilia kollar
upp om lokalen går att boka tills dess). Det beslutades också att vi ska
försöka hålla mötet efter det i Varberg.
§ 20. Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 20:46.

Vid protokollet:

Justerare:

________________
Martin Brosser

__________________
Mikael Jönsson
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