Styrelsemöte Sverok Väst
2019-04-14

Tid: 11.39 2019-04-14
Plats: Armageddon, Borås
Närvarande: Alkiz Hogedal, Alfhild Thörner, Noa Lindholm, Ida Rylöv, Fredrik Andersson
§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnades klockan 11.39
§ 2. Val av mötesordförande
Alfhild Thörner valdes till mötesordförande
§ 3. Val av mötessekreterare
Alkiz Hogedal valdes till mötessekreterare
§ 4. Val av justerare
Ida Rylöv valdes till justerare
(Ev § 5. Adjungeringar)
§ 5. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§ 7. Må-runda
§ 8. Föregående protokoll (hur går det med arbetsuppgifterna)
- Fredrik har fortfarande inte tillgång till banken, målet är att få tag på och lösa det innan månadsskiftet
- Alfhild pratar med Martin och Emma om avtalet för kansliet (hur går det, byta lokal eller inte etc.)
- Ida deltog på Lajvarfikan på Studiefrämjandet Falken, dålig uppsluppning på grund av osäkerhet kring
vem som arrangerade
- 26/4 är nästa FöreningsFredagsFika på kansliet
- Merchendise, Samuel behöver uppdatera oss på hur det går
- Alfhild kollar av med Martin om hur inventeringen har gått
- Noa har ordnat med sociala medier, lösenord finns i driven
§ 9. RFK meddelar (vad har Martin gjort sedan förra mötet)
Veckorapport 2019-04-01
Veckorapport 2019-04-12
§ 10. Ekonomi och inköp
§ 10.1 Inköp av spel

-

Styrelsen ger RFKn i uppdrag att köpa utlåningsspel till kansliet
Styrelsen beslutar att budgeten är 4 000 kr från Profil- och utlåningsmateriel-posten

Sekreterare

Ordförande

Justerare

_______________

__________________

_________________
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Förslag till spel att köpa in (inga dubletter om dessa redan finns på kansliet):
Legends of Andor
Pandemic
Ashes: Rise of the Phoenixborn
Scythe
The Witches: A Discworld Game
One deck dungeon
Carcassonne
Settlers of Catan
Ticket to Ride
Terraforming Mars
Coup
Qwirkle
Dungeon the Boardgame

§ 10.2 Inköp av knappmaskin
- Styrelsen godkänner inköp av en knappmaskin för 37 mm knappstorleken (Startpaketet
Standard)
§ 10.3 Inköpslista
- Önskelista från RFK
- Ida har en tekanna hon kan skänka, om kansliet vill ha det. Hon kan också köpa
märkmaskinne på Claes Ohlsson billigt med studentrabatt
- I övrigt godkänner styrelsen önskelistan
§ 11. Pride
§ 11.1 Westpride 12-16/6
- Emma har kontakt med Pride? Tältbokningen stänger 17/4!
- Alfhild kollar med Martin om han kan boka in oss i tåget (annars ordnar Alfhild eller Emma),
anmälan för den stänger 24/5
- Be RFK maila ut till alla föreningar i distriktet om de vill bemanna tält (om vi väljer att ha ett)
de får då synas, vi promotar att de kommer vara där samt får de ha en affisch i tältet.
- Olika aktiviteter vi kan ordna med:
- Lyfta föreningar som anordnar saker under/i anknytning till WestPride, via facebook
och hemsidan
- Pride/Sverok-tv
- Cosplay-uppvisning
- Hbtq-personer i historien
- HBTQ-representation av karaktärer i spelvärlden, spelutvecklare
- Hur vill queera bli representerade
- Spel-speed-dating (Träffa nya vänner)
- Fördomsstolen
- Föreläsningar och panelsamtal, författarsamtal
Sekreterare
Ordförande
Justerare
_______________

__________________
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- Göra knappar
- Hänga med nördar/regnbågshäng
- Skriva queernördigt (hur gör en?)
- Psykisk ohälsa i spelvärlden
- HBTQ-quizz
- Photoboth (nördigt tema, cosplay etc.)
- Nördig sing-a-long/karaoke
- Popcornmaskin
- Tygpåsar med tryck att måla på
- Samarbeta med Studiefrämjandet för en budget
§11.2 Övriga pridefiranden i distriktet
- Bollebygd 17-18/5
- Öckerö 25/5
- Marks 30/5-1/6
- Falkenberg 14-15/6
- Borås 27-29/6
- Trollhättan 29/6
- Varberg 29/6
- Skövde 27-29/9
- Kungsbacka ??/??
- Mellerud ??/??
§ 12. Verksamhetsplan
§ 12.1 Distriktsaktiviteter
- Medverka på West Pride 2019 (se föregående punkt)
- Stötta övriga pride i distriktet (se föregående punkt)
- Att arrangera minst en workshop i att skriva motioner: Förslag att hålla den i anslutning till
årsskifte/föreningsårsskifte som tema på en FöreningsFredag
§ 12.2 Likabehandlingsarbete
- Arrangera minst en likabehandlingsutbildning
§ 12.3 Kommunikation
- Synliggöra minst 8 föreningars arbete genom sociala medier. ALLA lägger förslag på
föreningar som behöver synas mer, i discord-kanalen
§ 12.4 Nätverks- och medlemsträffar
- Minst 3 distriktsträffar/år (detta möte räknas som en) - Ett möte i Trollhättan/Värnersborg.
Förslag att ha ett möte i Kungsbacka?
- Minst 1 föreningshelg/år Alfhild ber RFK (Martin) kolla olika kursgårdar/hembygdsgårdar
jämför priser mot tillgänglighet kan tänkas hyra minibuss som skytteltrafik.
§ 12.5 Kansliet
- Alfhild ber Martin att synliggöra det materialet som finns att låna
§ 12.6 Föreningsstöd
- 6 000 samarbetsdagar
- Skapa ett digitalt verktyg för detta; Emma ska kicka igång detta. När det ligger digitalt
kommer vi att behöva jaga föreningar för detta.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

_______________

__________________

_________________
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-

Hur ska pengar fördelas mellan olika föreningar som arrangerar samtidigt (t.ex.
småföreningar på konvent)
§ 12.7 Distrik och riks
- Öka närvaro med öppna styrelsemöten?
- Noa och Samuel annonserar för nästa styrelsemötet som sker i Värnersborg, och att detta är
öppet
- Ha minst en workshop för att få möjlighet att kunna påverka arbetet i distriktet och förbund
- Jobba tillsammans med RFK för att utveckla distriktets föreningar och verksamhet
- Jobba för att spelkulturen ska ta större plats i kulturplanerna inom distriktets
upptagningsområde
§ 13. Hemsidan
- Ida är IT-ansvarig men har inte fått några inloggningsuppgifter (dessa finns i driven)
- Den behöver uppdateras med Martins uppgifter
- Kontaktuppgifter till Martin Brosser (RFK)
Jobbmail
martin.brosser@sverok.se
Jobbtelefon
010-551 93 13
- ALLA ska maila sina bilder till Ida så att de kan läggas upp på hemsidan, liksom våra
ansvarsområden(?)
- Strömlinjeforma den och ordna den mer läsbar
§ 14. Arbetsgrupper i Discord?
- De är ganska inaktiva för tillfället, vi behöver börja använda dem för att förtydliga arbetsuppgifter och
vem som svarar på vad
§ 15. Samarbetsavtal
- Projekt vs. enskilda arrangemang
- Komma fram till en regelsättning
§ 16. Övrigt
- FöreningsFredagar
- Tema: Hur öka ungdomars engagemang
- Martins mail
- Svara mail? Alfhild frågar Martin hur han vill få respons
- Styrelsekickoff
- Alkiz ordnar en doodle, alla svarar senast 16/4
- Vårslaget
- Vilka vill åka? (Alkiz kan inte)
Alfhild
Ida
Noa
Fredrik?
Emma?
Samuel?

Sekreterare

Ordförande

Justerare

_______________

__________________

_________________
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§ 17. Nästa möte
- 12e maj på TVSK
§ 18. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 14.58

Sekreterare

Ordförande

Justerare

_______________

__________________

_________________
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