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Styrelsemöte 2010-08-10 

1. Mötet öppnas 
Närvarande från styrelsen: Birger Hanning, Magnus Haglund, Mikael Ölmestig, Rasmus Palm, Robert, Tiinus, 
Tommy Nilsson. 
Övriga: Johan Herrnsdorf, Eldar, Tidigare Sverok Väst styrelse. 
Adjungeringar med yttranderätt: Johan Herrnsdorf. 

2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt 
Mötet beslutas vara behörigt. 

3. Val av mötesordförande 
Birger Hanning 

4. Val av mötessekreterare 
Magnus Haglund 

5. Val av justerare 
Rasmus Palm 

6. Godkännande av dagordning 
Dagordningen justeras löpande. 

7. Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet gicks igenom 

8. Överlämning/Vad har vi gjort (Jennie Carlsson) 
Johan redogör för arrangemangsmodellen från 2009. Arrangemangsmodellen var tänkt som en mall för att söka 
deltagardagar för olika arrangemang. Den skulle bestå av en databas i vilken föreningarna själva skulle lämna 
nödvändiga uppgifter som behövs när bidrag söks från Västra Götalandsregionen för deltagardagar. Tanken var 
också att föreningarna skulle få en del (50%) av de intäkter som genererats från deltagardagarna de registrerat genom 
systemet. 
 
Deltagardagargruppen (DEG) föreslås ha hand om fortsatt utveckling av modellen. Optimalt vore om databasen 
samordnades med hitta.sverok.se. 
 
BESLUT: Arrangemangsmodellen skall läggas under DEG. 
 
BESLUT: Det skall skapas ett underforum för varje arbetsgrupp.  Robert skall ta kontakt med Kriss för att detta 
skall ordnas snarast. DEG och Spelets Hus-gruppen (SEG) prioriteras. 

9. Har det kommit någon post? 
Inbjudan till riksmötet har kommit. 
Bekräftelse på bokningen av lokalen för det extrainsatta årsmötet. 

10. Höstslaget (Mikael Ölmestig) 
Information om Slaget som är den 10-12 september i Hävla (nära Norrköping). Mötet är öppet för styrelser och 
arbetsgrupper. Sista anmälningsdagen ons 25 Augusti, görs på forum. 
Robert, Tommy, Rasmus, Mikael och Johan Hernsdorf  skall åka dit. Jenny, Sebastian, Birger och Magnus är osäkra. 
  
Minibuss skall bokas av Birger. Det skall läggas upp en tråd av Birger där folk i styrelsen får anmäla sig senast den 20 
Augusti. 

11. Gemensam speldag. (Magnus Haglund) 
Få flera föreningar till att komma på en gemensam speldag i en större lokal till exempel en skola med plats med 
minst 7 stycken spelbord. 
 
BESLUT: Frågan läggs på Marknadsföringsgruppen  
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12. Spelets Hus (Mikael Ölmestig) 
 Information om att det saknas minst 200000 i rena pengar för att kunna genomföra projektet. Gruppen skall 
undersöka möjligheten om att få bidrag från Kommunen, landstinget eller arvsfonden. Det finns bidrag att få innan 
nästa år.  

13. Ramverk för arbetsgrupper.  
Se bilaga 1 
BESLUT: Tommys förslags godkänns 

14. Öppenhet och transpararens 
 Mikael informerar om sitt inlägg på Sverok Västs forum som han gjort för att få igång en diskussion 

15. Bidragsansökan Folke Ungdomsförening 
Föreningen vill köpa in en server till sina lan till en kostnad av 2000 SEK.  
  
BESLUT: Frågan bordläggs till dess att ansökan kompletterats med en budget. Mikael skall informera föreningen om 
vilka andra bidrag som kan ansökas  
 

16. Övriga frågor  

a. SF blotet har i sitt inköp av boffersvärd köpt två svärd för mycket 
BESLUT: Vi skall söka mer information från SF Blotet. 

b. Medverkan vid arrangemanget Skymningsland 
Dom vill ha hjälp vid incheckning vid sitt arrangemang måndagen den 23 augusti och tisdagen den 24 
augusti. I samband med detta så kan vi dela ut information om Väst och vår verksamhet.  
  
BESLUT: Tommy och Birger åker dit med övernattning.  

c. Kansli: 
Vi ha lokal november ut. Vad gör vi efter detta? 
  
BESLUT: Tommy skall ta kontakt med Studiefrämjandet och se om dom har något att erbjuda oss 
temporärt.  

d. Budget: 
BESLUT: Rasmus skall be Sverok Västs ekonom göra en uppföljning på budgeten till nästa möte. 

17. Datum för nästa två möten 
31 augusti 17:00 i Birgers dungeon 
21 september 17:00 i Birgers dungeon 

18. Mötet avslutas 
Mötet avslutas 22:24 
 
 
 
Ordförande: Sekreterare: Justerare: 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Birger Hanning Magnus Haglund Rasmus Palm 
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Bilaga 1: Ramverk för Arbetsgrupper, 2010-08-10 

Detta dokument beskriver hur en arbetsgrupp är strukturerad. 

Generell information 
Varje arbetsgrupp skall ha en utsedd gruppledare. 

Gruppen skall ha ett väl definierat syfte, vilket skall vara godkänt av styrelsen i Sverok Väst. 

Arbetsgruppen skall ha en av styrelsen på förhand utvald kontaktperson i styrelsen vilken de i första hand 

rapporterar till samt ber om hjälp av. 

Distriktet accepterar inga kostnader som gruppen kan tänkas ha utan att dessa på förhand godkänts av styrelsen i 

Sverok Väst. 

All rapportering och dokumenthantering sker via Sverok Västs "Google Apps". 

Vid extern kontakt så representerar du distriktet och måste därför uppträda på ett professionellt sätt. 

Gruppledaren 
Gruppledaren i arbetsgruppen är ansvarig för gruppen och skall se till att rapporteringen till kontaktpersonen i 

styrelsen sker på korrekt sätt. 

Gruppledaren är fri att fördela ansvar och resurser som denne behagar inom gruppen, men har alltid det yttersta 

ansvaret för gruppen och dess resurser. 

Gruppledaren måste vara godkänd av styrelsen i Sverok Väst. 

Deltagaren 
Deltagare i gruppen åtager sig att fullfölja och utföra de uppgifter som Arbetsgruppen arbetar med, antingen själva 

eller genom att de finner lösningen på annat sätt. 

Bilda en grupp 
För att bilda en ny grupp krävs godkännande av styrelsen av gruppens syfte. 
 
I gruppen utses en gruppledare vilken måste vara godkänd av styrelsen i Sverok Väst. 
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Bilaga 2: Bidragsansökan: Folke Ungdomsförening 

 
Finns möjlighet att få bidrag för att köpa in en server till våra lan. Den ska fungera som DHCP-server, router, 
WLAN accesspunkt samt utdelare av filer (installationsfiler till spel. OBS! Lagliga sådana). 
Priset beräknas till ca 2000 SEK, för en begagnad på www.blocket.se. 
 
Tacksam för er hjälp! 
MVH Fredrik Eliasson 
Folke Ungdomsförening 


