
Styrelsemöte Sverok Väst 
2015-03-09 

Klockan 18:35 till 19:59  
Pedagogen, Västra Hamngatan 25 Göteborg 

Närvarande: Ems Nydegger, Rickard Elmgren, Sigrid Max Svensson, Martin Brosser 
 
§ 1. Mötet öppnas 
 
Mötet öppnades klockan 18:35. 
 
§ 2. Val av mötesordförande 
 
Ems Nydegger valdes till mötesordförande. 
 
§ 3. Val av mötessekreterare 
 
Martin Brosser valdes till mötessekreterare. 
 
§ 4. Val av justerare 
 
Rickard Elmgren valdes till justerare. 
 
§ 5. Godkännande av kallelsen 
 
Godkändes. 
 
§ 6. Fastställande av dagordning 
 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
§ 7. Ekonomi 
 
Distriktet har betalat ut deltagardagsersättning till föreningar. Inga övriga ekonominyheter. 
 
§ 8. Vad har hänt sedan sist 
 
Föreningen MiFF har fått sitt abonnemang i Spelets Hus förlängt. 
Max har beställt nya t-shirts och tygpåsar. 
Arbetsmötet som skulle hållts den 5/3 för att söka regionbidragen blev inte av. Nytt datum för det mötet 
beslutas senare. 
Martin har diskuterat ett samarbetsavtal med föreningen Nätet för ett LAN i påskhelgen och närvarat på 
Sverok Skånes (tidigare SkuDs), årsmöte. 
Ems har varit på Prolog och representerat Sverok Väst. 
 
§ 9 Kalender för utlåningssaker 
 
Styrelsen beslutade att lägga till utlåningsdetaljer och status i inventarielistan. 
 
§ 10 Mini-LAN på Spelets Hus 
 
En förening har mailat Mikael och frågat om det finns plats för att arrangera ett mini-LAN i Spelets Hus. 
Rickard utsågs till Spelets Hus-ansvarig.  
Mikael ska kontakta föreningen och be dem att ta upp frågan med Rickard. 
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§ 11 Policy för bidrag till föreningar 
 
Styrelsen ska ta tillsammans fram en policy för vilken sorts verksamhet som distriktet skall ge bidrag till.  
Beslut om bidrag tas på styrelsemöten.  
 
§ 12 Spelkvällar på Göteborgs stadsbibliotek 
 
Max och Martin har pratat med Jonas från Dynamo, bibliotekets ungdomsavdelning, som vill hålla 
brädspelskvällar en till två kvällar i månaden.  
Styrelsen beslutade att Max & Martin ska skriva ett utskick till distriktets medlemsföreningar för att 
informera om träffarna och för att hitta personer som kan hjälpa till. 
 
§ 13 Bidrag till hemsida - föreningen Heat eSports 
 
Styrelsen beslutade att inte ge föreningen några bidrag men att istället förmedla andra 
finansieringsmöjligheter. Ems kontaktar föreningen och meddelar detta. 
 
§ 14 Möte med Negative Edge 
 
Föreningen Negative Edge vill ha ett möte med styrelsen för att diskutera föreningens framtid i Spelets 
Hus. Ems och Rickard pratar med Negative Edge nästa vecka. 
 
§ 15 Spelets Hus ytterdörr 
 
Ytterdörren till Spelets Hus har gått sönder. Ems kontaktar Wallenstam. 
 
§ 16 Inköp av skrivarmateriel till kansliet 
 
Styrelsen godkände inköp av skrivarmateriel och dylikt till kansliet. 
 
§ 17. Övriga frågor 
 
Vilka styrelsemedlemmar som ska representera Sverok Väst på GothCon och vad distriktet skall göra på 
konventet kommer att beslutas i Facebookgruppen.  
Styrelsen ska skriva ihop nyhetspunkter till det första distriktsbrevet tills nästa styrelsemöte. 
Ems är ansvarig för sjukvårdsväskorna och har rätt att fylla på dem, ta fram dokument för vad de ska 
innehålla samt hur de ska användas. 
Martin och Rickard ska ta fram ett styrdokument för Spelets Hus-ansvarige. 
 
§ 18. Nästa möte 
 
Nästa Skype-möte hålls den 23/3 klockan 18:00. 
Nästa fysiska möte hålls den 7/4 klockan 18:00. 
 
§ 19. Mötet avslutas 
 
Mötet avslutades klockan 19:59. 
 
Vid protokollet: Justerare: 
 
________________ __________________ 
Martin Brosser Rickard Elmgren 
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