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1 Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande

Oliver Sundström förklarar mötet öppnat.

1.2 Fastställande av mötesfunktionärer
Mötet väljer Christian Svensson till mötesordförande.

Mötet väljer Kriss Andsten till mötessekreterare.

Mötet väljer Carina Johansson till justerare.

1.3 Mötets behörighet

Mötet anser sig vara behörigen kallat.

1.4 Närvaro

Oliver Sundström (ordf.), Christan Svensson, Carina Johansson, Johan Kannesten, Kriss Andsten, 
Johanna Taller.

1.5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt förslag på forumet, med diverse tillägg.



2 Rapporter

2.1 Lajvlägret
Maria Rodén beskrev muntligt hur lajvlägret hade löpt ut. Ungdomarna hade fått lära sig hantverk (tovning av 

skor/mössa, läderarbete i form av rustningar/väskor/etuier), bofer och drama. Lägret avskutades med ett två dagars 
fantasylajv. Lägret hade totalt 16 deltagare. En del av dem kommer hänga med på nybörjarlajv i höst.

Positiv respons från föräldar och Barbacka (kulturhuset), intresse fnns för att hålla ett liknande läger nästa år. 

Vi ska försöka dokumentera det hela på hemsidan, för att sprida formen. 

2.2 Ts-Gaming, lokal
Lokalen som var på gång blev det inget vettigt med på grund av skum hyresvärd. Ont om andra vettiga lokaler i  

Svedala.

2.3 SydCon
SydCon fortlöper, en del arrangemang är färdiga och bokade, en del frågetecken kvarstår. Anmälningarna har inte 

öppnat men beräknas göra det på måndag. Vi har ännu inte fått in någon bidragsansökan från dem. 

2.4 Workshops
Det har varit relativt dålig reklam för de nuvarande workshopsen, men en liten och trogen skara dyker upp. Vi 

kommer vilja köra workshops även i höst, gärna med andra fokus än Lajv.

2.5 Kompetensutredning
Ett gäng glada Lundastudenter letar organisation att utföra en kompetensutredning på. Vi har fått förfrågan om vi är  

intresserade. 

2.6 Spel
Distriktet fck en hög med spel som Spelveckan rensade ut från sitt lager i väntan på nya spel inför årets spelvecka. Vi 

vill omsätta dessa spel i en satsning på bibliotek och fritidsgårdar. Andreas Hansen och Johanna Taller ombesörjer att  
det sker.

2.7 Planering
Styrelsen hade en muntlig genomgång av hur planeringsmetodiken vi fck lära oss på det senaste slaget (Sverokträfar 

för aktiva) fungerade. Den handlar i grund och botten om att göra en stor vision mer hanterbar genom att dela in den i  
mindre bitar och lägga upp en planering för hur man kan komma till bukt med de små bitarna. 

Vi borde ta en eftermiddag för att lägga upp en planering i stil med den vi gjorde på slaget. Detta görs under hösten.

2.8 Studiecirklar
Efter några möten med Studiefrämjandet på distrikts- och lokalkontorsnivå har vi nu en tanke på hur man kan komma  

vidare. Vi vill göra ett sätt att rapportera in intresse om cirklar i form av mallar på Internet – formulär där man fyller i  
uppgifter för att få en enklare kontakt med Studiefrämjandets handläggare. Tanken är att de ska vara igång skarpt i  
början av augusti.

2.9 Dreamhack-buss
Bussen fylldes på två dagar och var väldigt uppskattade både av resenärer och föräldrar.



3 Beslut

3.1 Resebidrag, Glidz
Hej Sverok Skud,

Mitt namn är Patric Fahlman och jag sitter som Kassör i Spelföreningen Glidz-eSports. Vi hade ni nu i juli tänkt att  
besöka LANet Deltalans och köra coverage med bilder och video intervjuer, allt för att hålla våra medlemmar 
uppdaterade om vad som händer på eventet. Det jag har som fråga är om vi skulle kunna söka något slags bidrag ifrån 
er? Har pratat med lite Sverok folk på irc och dem sa att vi kunde söka ifrån er eftersom det var till Skåne vi skulle. Det  
vi hade tänkt oss betala med bidraget isåfall var mat, resan ner och hem sedan vet jag inte ännu om vi måste betala  
någonting till LANet för att få vara på plats och ha eget rum etc.. Hoppas ni ser detta som en kul grej och att det går att  
lösa.

MVH

Patric Fahlman 

Kassör 

Glidz-eSports Spelförening

(En mailkorrespondans hölls även med Glidz)

Styrelsen yrkar att
Glidz beviljas resebidrag.

Mötet beslutar att bifalla den första attsatsen.
Det här var en ansökan som krävde lite extra eftertanke (och därmed tog lite längre tid än vanligt). Föreningen som 

söker hör inte hemma i Skåne - däremot gör arrangemanget det. Det är också en ansökan helt utan egenfnansiering, där 
distriktet täcker både resor och mat. 

Vi såg det som intressant att stödja den sortens initiativ och se hur det går. Det faller inte riktigt inom ramarna för  
den sortens verksamhet som SKuD har gett bidrag till historiskt (av fera skäl), men det känns som en metod värd att  
testa. Mer exponering av e-sport och LAN är en bra sak och att hitta bra sätt att stöda den sortens föreningar känns 
viktigt. Om det slår väl ut och är något vi vill ge stöd på samma vis igen är osäkert och beror troligen på utvärderingen 
av detta.

3.2 Eventutrustning
=== Idé

Som somliga av er i SKUD säkert redan känner till så satsar TsGaming ganska stort på att etablera ett stort och bra  
LAN Evenemang som ska vara återkommande här i Skåne. Just nu är Tanken att först och främst få det första LAN 
eventet att bli en riktig succe som visar att Skåne kan leverera spelande via LAN på toppklass. Som det ser ut idag så är  
det så att det just nu byggs en Multihall i Bara (Svedala kommun) och Kommunen i Svedala har visat intresse för att  
just TsGaming spelförening ska ha kickof LAN i just denna Hall/Arena. Detta betyder att vi i föreningen får tillgång 
till Multihallen gratis och internetlina skulle inte va några problem m.m.

Våran vision med detta event är att skapa en mötesplats för en generation av spelande ungdomar där fokus ligger på 
att spela spel i massor och samtidigt skapa en plats där det är roligt med bra lekar på scen i spelandets tecken och hälig  
musik i mängder , lite som ett mini DreamHack men fokusen ligger inte så mycket i tävlandet även om tävlingar även  
fnns med på scemat så är det den sociala biten i spelandets värld som blir lite mer i fokus.

Tanken är vid lyckat projekt att detta ska bli ett event som fortskrider 2-3 gånger per år.

Idag har vi det mesta man som förening behöver i form av kompetens, kablar switchar m.m. som är mkt viktigt i  
events som detta.

Men vi saknar ljud och ljus utrustning det är där ni kommer in i bilden.



=== Behov

Det vi behöver är 

*Högtalare för events mellan 200 - 600 personer.

*Mixerbord med inbyggd förstärkare/slutsteg

*3-4st Lampor (scenbelysning - rörlig belysning)

*Kablage till dessa saker

*Projektor och duk som kopplas samman med mixern och resterande utrustning.

Priset på dessa produkter har vi kollat upp och vi har även hittat de dyraste delarna i bra skick även om det är  
begagnat som mixerbord och ett par av lamporna.

Summan vi räknar med för att få samman detta eventkitt är 28 000:- och det är alltså det vi ansöker om.

=== Metod

Förklaras i ovanstående.

Styrelsen yrkar att
Ts-Gaming beviljas bidrag på 28 000 för inköp av sagda eventutrustning.

Mötet beslutar att bifalla attsatsen
Ansökan rör en stor enskild investering. Vi har förtroende för att Ts-Gaming klarar av att omsätta den i vettigt  

mervärde till verksamheten, både sin egen och andras. Det är också intressant att få lite av årets projektbidragspengar  
(som vi handlägger åt Sverok Riks) omsatta i saker som har ett bestående värde för verksamheten.

3.3 Hedrok, Settlers
=== Idé

Hedrok med sina medlemmar ska åka till Terebi Ge-mu i Malmö för att hålla i Brädspel samt kortspel. 

Det kommer bli under Terebi Ge-mu:s sommarträf, Hedrok kommer bland annat arrangera en turnering. 

=== Behov

3 uppsättningar av Settlers (Samma version) / köpa 2 versioner extra av Hedroks nuvarande Settlers version.

Reseersättning

Samt transportmöjligheter på 1500kr (I detta inräknas även mat för en dag då Hedrok-funktionärerna ska vara där,  
8pers) 

=== Metod

Hedrok fyller två bilar som kommer gå från Hässleholm till Malmö, I Malmö på fredagen kommer Hedrok hålla i en 
turnering i settlers. 

Alla uppsättningarna av settlers spelas samtidigt, vinnarna i varje settlers-bräde går vidare till en fnal där den sista  
etappen utkämpas.

Vinnaren av sista etappen får ett Presentkort på 100kr från GAME

Styrelsen yrkar att
Hedrok beviljas 2 000 kronor för att hålla i en Settlersturnering

Mötet beslutar att bifalla attsatsen
Kontakt mellan olika föreningar bör uppmuntras, speciellt när det sträcker sig över fera verksamhetsgrenar. Transport 

känns motiverat att täcka, däremot inte mat för så många personer och ett arrangemang som sträcker sig över bara en 
dag.

Ansökan är beviljad med 2000 kronor. (Räknat på schablonersättning för transport, 17kr/km, plus tre uppsättningar 
Settlers plus frakt).



3.4 Terebi Ge-Mu sommarträff
=== Idé

Terebi Ge-mu anordnar sin årliga Sommarspelträf. Tävlingar, turneringar, workshops och andra roliga aktiviteter 
bjuds under en hel veckas tid (26/7-1/8).

=== Behov

Lokalhyra hos Studiefrämjandet i Malmö uppgår till 29.300:-

=== Metod

Träfen kommer att äga rum i Studiefrämjandets lokaler på Ystadgatan i Malmö. Vi kommer även samarbeta med 
andra föreningar som kommer och arrangerar turneringar i olika spel under vårt event.

Styrelsen yrkar att
Terebi Ge-mu beviljas 10 000 kronor för sommarträfen

Mötet beslutar att bifalla attsatsen.
Terebi Ge-Mu har anordnat ett stort antal träfar och har lyckats väl med dem. Verksamheten är utåtriktad och utgör  

en god rekryteringsgrund. Enligt samtal handlar det mest om att Terebi vill få lite bättre marginaler för träfen, i och 
med dyra lokalkostnader. Därför beviljar vi 10 000 kronor i stöd för att lösa det problemet. 

3.5 Per-Capsulam-ordning
SKuD har ingen uttalad Per Capsulam-ordning i dagsläget (Per Capsulam är att ta beslut över telefon, forum eller 

dylikt mellan ordinarie styrelsemöten).

Ordförande eller vice ordförande kan utlysa en per-capsulamomröstning på forumet. Skriver om det på forumet och 
maila ut. Fem dagars omröstningstid. Om två personer kräver att beslutet tas på ett styrelsemöte i stället så bordläggs 
PC-beslutet till nästa styrelsemöte.

Mötet beslutar att anta en Per Capsulam-ordning i enlighet med ovanstående.
Per Capsulam-ordningen, tillsammans med lite förtydliganden, underhålls på 

http://wiki.sverok.se/wiki/SKuD,_Per_Capsulam

3.6 Rundringning
Vi vill ringa runt till alla föreningar i och med att vi har dålig kontakt med många av dem. Runtringningen är relativt  

tidskrävande och det är inte helt rimlig att den görs helt idéellt. 

Styrelsen yrkar att
En rundringning inleds.

Ringningen får kosta som mest 3 500 kronor.

Mötet beslutar att bifalla bägge attsatserna.

http://wiki.sverok.se/wiki/SKuD,_Per_Capsulam


Mötesordförande
Oliver Sundström

Mötessekreterare
Kriss Andsten

Justerare
Carina Johansson
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