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1 Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande

Kriss Andsten förklarar mötet öppnat.

1.2 Fastställande av mötesfunktionärer
Mötet hölls på en pizzeria i Malmö där bara Kriss hade med sig en dator med dagorning, därav de dubbla posterna.

Mötet väljer Kriss Andsten till mötesordförande.

Mötet väljer Kriss Andsten till mötessekreterare.

Mötet väljer Oliver Sundström och Christian Svensson till justerare.

1.3 Mötets behörighet

Mötet anser sig vara behörigen kallat.

1.4 Närvaro

Oliver Sundström (ordf.), Christian Svensson, Carina Johansson, Andreas Hansen, Johanna Taller, 
Kriss Andsten

1.5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt förslag.



2 Rapporter

2.1 Ekonomisk situation
Vi har kvar i runda slängar 120 000, varav 18 000 är uppbokat på olika vis.

2.2 Spelens Hus, Malmö
Terebi Ge-Mu har dragit i att få till stånds en lite större lokal i Malmö där fera föreningar kan husera och där det  

sker aktiviteter fera dagar i veckan. De vill göra detta tillsammans med andra föreningar inom spelsvängen, gärna inom 
andra grenar än datorspel/tv-spel. Om allt vill sig väl så fyttar de in sina saker i lokalen väldigt snart.

2.3 Spelhuset, Svedala
Ts-Gaming har också försökt få till stånds en lokal i Svedala, en kommun som i övrigt saknar vettiga aktiviteter för  

ungdomar. Trots några bakslag i form av brist på lokaler har de fått nys på en lokal som förhoppningsvis är 
ändamålsenlig och lär vara med på banan igen rätt snart.

2.4 Slag
Sverok håller ett så kallat Slag, en konferens för aktiva inom förbund och distrikt. Vi ämnar närvara med så många 

som vi får.

2.5 Bibliotekssatsningen
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. 

Det visar sig att semestertiderna ställer till det hela en smula, i och med att det är svårt att ens få tag på folk. Nya tag  
kring detta efter semestern.

2.6 Extra årsmöte
Verkar kunna hållas 9/10 på kansliet. Andreas Hansen skriver kallelsen, Oliver Sundström tillser att den blir skickad. 

Det utlovas tårta.



3 Beslut

3.1 Buss till Grand Prix (Magic)
Hej!

Jag vill undersöka möjligheten för en Sverok-buss till GP-Göteborg ifrån Malmö. Att fylla den tror jag inte kommer 
att vara några problem (Köpenhamn, Malmö, Lund, Helsingborg) ifall ni är intresserade. Sverok Stockholm verkar 
intresserade av att ordna en därifrån - hade varit väldigt skoj ifall vi kan ordna en ifrån Skåne också.

Om ni är intresserade kan jag defnitivt bistå med eventuellt arbete i organiserandet.

Bästa hälsningar

Benny Torstensson

ordförande F.I.S.T (Förening i Skåne för TCG)

samt anställd hos Spelbutikerna

0733-343332

040-236226

Styrelsen yrkar att
Sverok SkuD anordnar en bussresa till GP-Göteborg

Mötet beslutar att avslå den första attsatsen
Styrelsen har inte fungerat optimalt under augusti (mycket som sker under sommaren) och har således inte kunnat 

handlägga det här inom rimlig tid. Bussresorna bör dessutom helst utlysas i väldig god tid så många har en möjlighet att  
ta del av dem.

Däremot är bussresorna, med något undantag, populära, så vi kommer behöva se över nästa års budget och planera in 
för fer resor till än mer diversa resmål. Vi har ju traditionellt bara åkt till konventen och Essen, men DreamHackbussen 
har ju gått bra och det känns som troligt att en GP-buss också skulle kunna göra det. Vi gillar alltså tanken och är nog på 
intet vis omöjliga om frågan kommer upp igen.

3.2 Resebidrag deNati, tjejlag
=== Idé

Vi i deNati fck en idé att åka med ett av Sveriges bästa tjejlag i spelet Counter-Strike till ett evangemang i Stockholm  
om en vecka. Vi tänkte då det mest eftersom vi är partners med Ts-Gaming och eftersom vi tycker att informationen i  
dagens esport angående tjejer är dålig. Vi vill åka med dem till Stockholm från Lund 11:e augusti och resa hem den 15:e  
augisti. Vi tycker att Ts-Gaming tillsammans med deNatis medlemmar förtjänar att se hur dem är utanför spelet och  
vilka goa och sköna tjejer dom är. Dock är det ett problem, pengar.

=== Behov

Vi hade behövt 3,000 svenska riksdaler för att förverkliga våran idé.

=== Metod

Vi reser 2 personer till Stockholm med fyg (snabbast och mest tillgängligt), blir hämtade av en medlem i deNati  
spelförening som kör oss till ett vandrarhem, checkar in och lämnar våra saker och sedan åker direkt vidare till  
evangemanget för att möta upp tjejerna.

Styrelsen yrkar att
DeNati beviljas 3 000 kronor för att göra Stockholm osäkert.

Mötet beslutar att avslå den första attsatsen
Ansökan kom in något sent för att handläggningarutinerna skulle klara av det. Vi gillar tanken på att stötta kvinnor i  

en mansdominerad hobby, men skulle behöva ha en närmare diskussion om exakt hur resestöd utöver bussresorna skulle 



se ut och vad vi vill stödja. I det här fallet hade vi inte nog med tid att ha en sådan diskussion.

3.3 Wii för Rehab
=== Idé

Patienter på Dagrehabiliteringen, Rehabavdelningen och Sjukgymnastiken vid sjukhuset i Simrishamn (som drivs av  
carema Närvård) skule kunna rehabiliteras på ett mer glädjefullt och spännande vis med hjälp av Wii!

=== Behov

Wii, en hyfsat stor bildskärm, några sportspel (och kanske något mer lättstartat spelspel) till sjukhuset i Simrishamn.

Upplevs kostnaden stor skulle det kunna vara ett tidsbegränsat projekt där ni lånar ut grejerna till ett annat sjukhus 
efter 1-2 år (då Simrishamn bör ha upptäckt hur bra det är!). Det tycker jag egentligen skulle vara det bästa.

=== Metod

Ni tar kontakt med mig så att vi kan komma överens om vilka spel som skall ingå i projektpaketet (och om ni vill  
bjuda på bildskärmen eller ej t ex), sedan får någon på SKUD göra inköpet, ägarmärka grejerna (om det skall vara ett  
turnerande projekt), så kan SKUD överlämna högtidligt med lokaltidningen Ystad Allehandas fotograf och journalist på  
plats (vilket jag kan garantera går att ordna).

Styrelsen yrkar att
Distriktet köper in ett Wii och lånar ut till sjukhuset i Simrishamn/Carema Närvård.

Mötet beslutar att bifalla attsatsen
Det sågs som ett bra projekt som kan ge ett positivt mervärde för personer som dels behöver mer positiva saker i sin 

vardag, dels kanske utsätts för TV-spel i verkligheten för första gången i sitt liv. God karma, allt som allt. Bonus att det  
fnns PR-möjligheter.

3.4 Bussresa till DreamHack Winter
=== Idé

En bussresa borde anordnas till DreamHack Winter.

=== Behov

Distriktet behöver pytsa in pengar. Budgeten täcker inte en till bussresa, men man kan krasst konstatera att den förra 
blev väldigt lyckad och det är vettig verksamhet. Kostnad? Runda slängar 15 000 kronor, innan intäkter (= 
deltagaravgifter)

=== Metod

Ts-Gaming har visat intresse för att hålla i redan även till DH-Winter. De skötte arbetet inför den senaste resan 
ypperligt. 

Styrelsen yrkar att
Sverok SKuD kör en buss till DreamHack Winter tillsammans med Ts-Gaming

Mötet beslutar att bifalla attsatsen
Den förra resan till DreamHack gick väldigt bra. Föräldrar fnner det positivt, det stödjer en hobbygren som distriktet 

historiskt varit dålig på att stötta och det främjar företrädelsevis ungdomar. Vi satte ingen prislapp på denna, men  
ambitionen är att köra upp med en 80-buss med släp.

3.5 Kommradios, Airsoft Sverige
=== Idé

Ansökan om bidrag för att kunna köpa in ett större radiosystem att kunna hyra ut till arrangörer av olika 
arrangemang i Sverige.



I Sverige har vi ett stort problem när det gäller radiosystem på airsoftarrangemang men även på andra arrangemang 
som konvent och liknande.

Radio är ytterst viktigt i olika verksamheter och framförallt i Airsoft, det är ofta väldigt svårt och väldigt dyrt att  
köpa in eller att hyra för arrangemang. De uthyrare som fnns kan inte tillförskansa rätt mängder radios och de 
radiolösningar som fnns är inte alltid anpassade för de aktiviteter som fnns.

=== Behov

Vi behöver bidrag från Sverok för att kunna köpa in ett stort radiosystem för uthyrning och utlåning till våra 
medlemmar och arrangemang.

Eventuell uthyrningskostnad är för att täcka kostnader för reparation och nyinköp av material som går sönder eller 
förloras.

För detta skulle vi behöva ca 100000 av Sverok i bidrag. Resterande belopp kommer föreningen Airsoft Sverige att 
sponsra större delen av med egna medel.

=== Metod

Efter initial projektbidrags ansökan har godkännts av Sverok kommer alla oferter att gås igenom och därefter kommer  
ett inköp att göras. Under tiden utformas ett utlåningskontrakt där man förbinder sig som enskild lånare att ersätta  
skadad och förlorad utrustning och har legitimation som pant, och system för att hantera detta. Samtidigt görs det en  
budget för eventuella nyinköp och hur detta kommer att hanteras med avgifter och liknande.

En material park kommer att införskafas och ett förvaringssystem så att apparaterna kan transporteras utan att bli  
skadade.

Styrelsen yrkar att
Airsoft Sverige beviljas 100 000 i bidrag

Mötet beslutar att avslå attsatsen
Vi har inte de ekonomiska resurserna till det utan att väldigt mycket annat blir lidande. Vi följer däremot Sverok 

Västs radioprojekt (se http://forum.sverok.se/viewtopic.php?f=253&t=35093) och se efter om något liknande kan 
införas även här, om det inte i stället görs på nationellt plan.

3.6 Essenresa
=== Idé

Hej, vår förening funderar på att åka ner till Essen på spelmässan 2010 som äger rum 21-24 oktober.

http://www.internationalespieltage.de

Vi är cirka 20 medlemmar i klubben och tror att en kärna på cirka 4-7 medlemmar kommer hänga på om det blir av  
och inte för dyrt.

Vi är främst brädspelare av den "tyska skolan".

Bråttom , bråttom om ni vill ställa upp med pengar...

=== Behov

Vi har ungefär 5-6000 kr i vår kassa just nu men bensin, boende & mat lär sluka mer än så känns det som. Och även 
om jag hade tänkt skjuta till lite själv så tror jag inte att alla vill det eller ens har råd.

Exakt summa har vi inte räknat på men vi för gärna en dialog med er.

=== Metod

Magnus i klubben har en husbil som vi funderar på att ta. Annars blir det min Volvo 855 eller en hyrbil.

Vi tänkte bo i tält, på camping i bilen eller hotell om vi får loss pengar till det.

M.v.h.

Thomas Sunhede

http://forum.sverok.se/viewtopic.php?f=253&t=35093


Ordförande KAOZ, Lund

Styrelsen yrkar att
Medlemmar i föreningar i Sverok SkuD är berättigade till ett resebidrag på 400 kronor för en resa till Essen  
2010.
Motprestationen är att resenärerna tar en bra bild när de är i Essen och har kul.

Distriktet sponsrar som mest 25 personer med resa på detta vis.
Först-till-kvarn gäller, anmälan till johansson.abc@gmail.com

Mötet beslutar att anta samtliga attsatser.
Essen är en väldigt speciell mässa. Vi vill fortfarande uppmuntra resor dit även om vi själva inte längre arrangerar 

bussar. 

3.7 Inköp av Spel
Folk säljer begagnade spel till bra priser på SydCon. Vi har pratat om att bättra på vårt spelbibliotek i och med att det  

är något eftersatt.

Kriss Andsten yrkar att
 Distriktet köper in lite brädspel för max 3 500 kronor på SydCon.

Mötet beslutar att anta attsatsen.

3.8 Bidragsansökningshantering
Vi har haft en något bristfällig rutin nu under sommaren, i och med att vi inte haft styrelsemöten på ett tag och inte  

haft en bra rutin för att hantera ansökningar inom en rimlig tid. Det är inte bra då det riskerar gå ut över medlemmarna. 

Styrelsen beslutar att
Nya ansökningar läggs upp som Per Capsulam-beslut på forumet när de inkommer.
Föreningar bör kunna förvänta sig en handläggningstid, alternativt bordläggning till nästa möte, på 10 dagar.

Mötet beslutar att anta samtliga attsatser.

3.9 Julspelhelgen
Göransborg, samma lokal vi haft till julspelhelgen de senaste två åren, är bokad. Kostnaden för lokal verkar hamna på 

8 600 kronor och vi har en totalbudget på 15 000 kronor. Spelhelgen har varit väldigt uppskattad och vi vill göra den 
även i år.

Mötet beslutar att distriktet ska arrangera en julspelhelg även i år.
 



Mötesordförande/sekreterare
Kriss Andsten

Justerare
Oliver Sundström

Justerare
Christian Svensson
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