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1 Mötesformalia

1.1 Mötets öppnande

Oliver Sundström förklarar mötet öppnat.

1.2 Fastställande av mötesfunktionärer
Mötet väljer Oliver Sundström 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.), Kriss Andsten, Carina Johansson. Andreas Hansen och Christian Svensson  
närvarad över telefon vid beslutspunkter, i och med att tre personer är under gränsen för beslutsmässighet.

1.5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt förslag.



2 Rapporter

2.1 Rapport Lajvlägret
Vi har betalat ut löner till de inblandade via Sverok Riks. Det var ursprungligen tänkt att lönerna skulle betalas ut av 

en annan sammarbetspartner. Stort tack till rikskansliet för deras hjälp i frågan. 

Tre deltagare från lajvlägret hängde med till lajvet Förföljelsen i höstas. 

2.2 Rapport Essenresa
10 glada Essenresenärer har hört av sig och vill ha resebidrag. Det är en vecka kvar till Essen och vi gissar/antar att 

det inte blir fel.

2.3  Ekonomi
Vi har 53 245 kronor på kontot. 

Vi har 30 000 kvar av projektbidraget.

Vi lär inte få projektbidragspengar nästa år, i och med att riks ekonomiska förutsättningar har förändrats till det  
sämre. Vi vet mer först efter riksmötet. 

2.4 Enkät från regionen
Kultur Skåne skickade en enkät kring bidragsreglerna till oss och alla andra bidragsberättigade ungdomsorganisationer 

i länet. Vi har skickat ut enkäten på remiss på forumet och kommer sammanställa och skicka in svaren till regionen.

2.5 Kurser 2011
Vi kommer inte att vilja hålla i en del kurser nästa år, däremot vill vi att Studiefrämjandet gör det. En blänkare om 

detta läggs upp på forumet så vi kan kommunicera detta till Studiefrämjandet.

2.6 Bussar 2011
Vi kommer vilja köra en del bussar nästa år, men detaljerna kan man sköta på olika vis. En blänkare om detta läggs  

upp på forumet så folk kan komma med åsikter.



3 Beslut

3.1 OsbyLAN Winter
=== Idé

Varje år arrangerar föreningen Society of Gaming Culture ett vinterlan för dess medlemmar och alla intresserade på 
orten.

Detta året kommer föreningen att ta steget lite längre och istället för ett traditionellt lan som vi haft tidigare gå steget  
mot konsoller, även om vi kommer ha kvar en de traditionella datorspelen.

=== Behov

Från distriktet skulle behövas en mindre summa pengar för att betala priser till de tävlingar vi har tänkt att hålla. För  
detta skulle behövas en summa på runt 1500kr.

=== Metod

Lanet kommer att arrangeras den 17 december och varar till den 19 december. Under tiden kommer det fnnas 
tävlingar i CoD4, Guitar Hero, ottd.

Lanet kommer hållas i Osby på fritidsgården Pulsen och vi kommer jobba för ett sammarbete med biblioteket på orten 
som nyligen börjat med utlåning av konsollspel.

Styrelsen yrkar att
SOGC beviljas 1500 kronor för OsbyLAN Winter

Oliver Sundström deltar inte i omröstningen då han är jävig i frågan.

Mötet beslutar att bifalla attsatsen
Vi är spontant tveksamma till bidrag som går till prispengar. Samtidigt så vill vi inte uppmuntra föreningarna till att  

frisera sina budgetar i ansökningarna. OsCon och LAN i Osby-trakten har tidigare arrangerats och har de har varit 
populära och återkommande arrangemang.  Styrelsen ser att det är värt att stödja OsCon och konstaterar att bidraget  
snarare ska ses som ett bidrag till hela arrangemanget än specifkt till priser.

(Vi noterar också att SOGC uppdaterat ansökan då de åkt på dyrare lokalkostnader än de räknat med och pengarna  
lär gå dit i stället för till priser oavsett)

3.2 Osby Spelkonvent
=== Idé

Vi kommer som vanligt att arrangera ett spelkonvent vid namn OSCON, Osby Spelkonvent. Detta året har vi gått 
ifrån de vanliga spelkonvents vibbarna som vi tidigare haft. Detta året har vi tagit steget längre och låter manga och  
anime få en större plats, delvis för att det get oss en naturlig punkt att skapa ett samarbete med biblioteket på.

=== Behov

Det vi skulle behöva från distriktet är i största del en ekonomisk hjälp för att lyckas, inte för att det är kritiskt men för  
att göra något extra för deltagarna. I detta faller söker vi 1000kr för att köpa priser till de tävlingar som vi kommer hålla.

=== Metod

Konventet äger rum under spelveckan, sista helgen i oktober på Scoutgården i Osby. Som nämnts så kommer vi jobba 
för ett samarbete med biblioteket.

Vi kommer under helgen framförallt att låta manga och anime få en plats både i form av rollspel och spel i allmänhet.  
Vi kommer ha en del tävlingar både i traditionella kortspel och lite mer moderna tvspel.

Styrelsen yrkar att
SOGC beviljas 1000 kronor för Osby Spelkonvent

Oliver Sundström deltar inte i omröstningen då han är jävig i frågan.



Mötet beslutar att bifalla attsatsen

3.3 Yxans SpelSällskap, brädspel
Hej SKuD

Vi i Yxans spelsällskap är en spelföreningen för framförallt brädspelare. Vi arrangerar förutom våra helt privata 
träfar, regelbundet öppna speldagar på hitta.sverok och i år vill vi försöka oss på något större.

Den 30-31 oktober i år arrangerar vi en spelhelg och skulle behöva fylla på vårt spelbibliotek inför detta. Spelhelgen 
kommer att vara öppen för alla och vi är om det här slår väl ut intresserade av att  fortsätta med den här typen av  
arrangemang.

För mer information om oss och om spelhelgen kan ni titta på våran hemsida.

http://hem.bredband.net/viktoriaj/ eller kontakta våran ordförande.

Vi har siktat in oss på följande spel (priser från UNIspel)

BloodBowl 749:- 

Talisman Revised 4:ed 479:-

Talisman - The Dungeon (expansion) 349:-

Ticket to Ride Europa 1912 (expansion) 179:-

Citadels, (Incl Dark City expansion) 219:-

Tsuro 249:-

Bang! Wild West Show (expansion) 139:-

Summa: 2363:-

Styrelsen yrkar att
YSS beviljas 2500 kronor för brädspelsinköp

Andreas Hansen deltar inte i omröstningen då han är jävig i frågan

Mötet beslutar att bifalla attsatsen
Vi tycker att det är bra att spelhobbyn blir större, bland annat genom spelkonvent där allmänheten bjuds in utan att 

det behöver spela något. För att göra detta behöver man både drivande personer som vill göra det, men naturligtvis även 
spel. Att ansöka om pengar till inköp av spel är således helt inom våra ramar och vi hoppas att det blir många roliga  
speltimmar framöver, men även att ni lyckas skafa fer intresserade spelare genom ert arrangemang. 

Ansökan beviljades med 2500 kr. 

3.4 Figurspelsbräde, Svenska Brainwürst
=== Idé

Svenska brainwürst skulle vilja bygga ett riktigt snyggt och intressant demobräde med en extra knorr till Secrets of 
the third reich (SoTR). 

Vi har de senaste åren demospelat SoTR och Incursion (spelen som är stommen i vår förening) på bl.a. Sydcon och nu 
känner vi att det vore roligt att ha något lite extra till nästa gång vi ska ut och visa upp oss.

=== Behov

Vi skulle behöva ca. 5000kr för inköp av material till bordet (allt ifrån skumskivor att bygga av till snygga terrängbitar 
via färg och fock), en lagom stor uppsättning demofgurer för att kunna erbjuda lite olika scenarion beroende på vad vi 



vill visa upp eller vad det fnns intresse för.

Om det redan fnns något användbart material i Skuds gömmor kan vi givetvis använda oss av det. Dock har vi inte  
lyckats få in en rosa tygkanin i ritningarna än...

=== Metod

Bord och fgurer kommer byggas/målas av föreningsmedlemmarna.

Styrelsen yrkar att
Svenska Brainwürst beviljas 4000 kronor för ett snyggt fgurspelsbräde

Mötet beslutar att bifalla ansatsen
Vi tycker att det är mycket trevligt att kunna ha ett snyggt demobräde att visa upp för att marknadsföra spel och för  

att göra folk både inom och utanför spelhobbyn mer intresserade. Vi ser fram emot att få se brädet i olika sammanhang.

Vi har beviljat 4000 kr. Anledningen till att vi gett 1000 kr mindre i bidrag än det ansökta 5000 kr är att vi nu inte 
har mer pengar att dela ut. Vi tror dock att Svenska brainwurst kan göra ett snyggt och intressant demobräde även för 
4000 kr och hoppas att det är en god hjälp på vägen.

3.5 Spelens Hus, Malmö
=== Idé

Spelens hus är en mötesplats för spelföreningar i Malmö. Vi vill utveckla denna och göra den så fexibel som möjligt så 
att den passar de olika föreningarna som bedriver verksamhet. Det handlar om allting från att köpa möbler till att måla  
väggarna.

Målet är att få igång så mycket verksamhet som möjligt i Spelens hus så att fritidsförvaltningen i Malmö tycker att  
det är värt att fortsätta satsa på projektet.

=== Behov

Vi har redan påbörjat arbetet med att anpassa lokalerna för verksamheten. Vi behöver både retroaktivt ekonomiskt  
stöd och stöd för framtida investeringar.

Det är i första hand pengar vi ansöker om. Vi har fått 10.000 från södra innerstadens stadsdelsförvaltning och nu 
söker vi ytterligare 20.000:- från Sverok SKuD.

=== Metod

Spelens hus är redan igång. Nu handlar det om att göra det så bra som möjligt.

Styrelsen yrkar att
Terebi Ge-Mu beviljas 20 000 kronor för upprustning av Spelens Hus i enlighet med ansökan.

Spelens Hus är ett utmärkt initiativ för att - bokstavligen - samla fera föreningar under ett tak och det faller sig ganska  
naturligt för SKuD att uppmuntra den sortens verksamhet. Vi ser det som positivt med en anpassning av lokalerna för 
att göra dem lämpade för många olika slags spelrelaterade verksamheter.

3.6 Vampyrfilm
=== Idé

Vi har bestämt oss för att vi vill göra en kortare flm om rollspel (30-40 minuter).

=== Behov

Det vi behöver för att genomföra detta är framförallt pengar för att kunna införskafa flmutrustning, garderob, 
rekvisita m.m

=== Metod

Vi använder medlemmar från vår förening G.V.C (The guild of gaming and visual culture) som skådespelare och 



kommer träfas regelbundet för att genomföra manuset, som vi redan skrivit ihop.

(Till ansökan följde även en projektplan som inte bifogas protokollet, men fnns på 
http://forum.sverok.se/download/fle.php?id=1832 samt budget på http://forum.sverok.se/download/fle.php?id=1833)

Styrelsen yrkar att
GCV beviljas 1000 kronor till flmprojektet

Vi i styrelsen tycker att det låter som en intressant idé att göra en kortare flm om rollspel, men är samtidigt 
tveksamma till om detta egentligen är något som tillhör ramen för vår huvudsysselsättning, nämligen spel. Vi vill dock 
ändå uppmuntra ansökningar och projekt av varierat slag. 

Ansökan beviljades med 1000 kr. 

Vi vill även uppmana föreningen G.V.C. att söka pengar hos kommunen. Kanske hos fera kommuner om dessa blir 
inblandade i flmprojektet på något sätt? Då vi dessutom anser att detta är ett kulturevenemang, så tror vi att det fnns  
ganska många andra platser att söka mer pengar hos. Glöm dessutom inte bort studiefrämjandet när det handlar om 
utlåning av viss teknisk utrustning. För övrigt fnns också många föreningar som sysslar med vampyrlajv, som kanske har 
någon rekvisita av det slag ni behöver, som ni kan låna, för att minska kostnaden.

3.7 Distriktsombud till Riksmötet

Mötet skickar Andreas Hansen som distriktsombud till Sveroks Riksmöte

3.8 Slaget

Vi skickar så många vi kan och får till Slaget, Sveroks distriktskonferens.

3.9 Stadsbiblioteket Helsingborg
Stadsbiblioteket i Helsingborg har önskat ett möte med oss för att prata om saker man kan göra tillsammans med dem.

Hej! Jag arbetar på Helsingborgs bibliotek i något som vi kallar eventgruppen. Vår lilla grupp skulle tycka att det vore 
väldigt kul att lyfta fram lajv på biblioteken. Vår tanke är att det vore kul att ha en liten utställning som kunde vandra  
runt på några av våra bibliotek kombinerat med föredrag/workshop/info el dyl om lajv för främst högstadieungdomar.

Finns det något intresse från er sida? Vill ni ha ersättning och i så fall hur mycket? (vi har begränsade resurser).

Vi har låsbara glasmontrar som man skulle kunna ha lajvföremål/kläder i, och själva cirkulerandet av föremålen kunde 
vi sköta själva.

Hör av er om ni vill diskutera saken vidare.

Mvh. Lena Edvardsson

Carina Johansson ombesörjer att någon åker iväg och har möte med Helsingborgarna.

3.10 Nordisk speldag
Nordisk Speldag är en satsning som bibliotek har kring spel på bibliotek. Vi har känt till satsningen ett tag, men 

konstaterar att vi inte riktigt har en bra möjlighet att själva ta tag i den, tyvärr.

Kriss Andsten kollar runt med föreningar om det fnns intresse.

3.11 Julspelhelgen
Scouterna verkar inte vilja hyra ut bara delar av Göransborg längre, så det ser ut som vi måste hyra hela lokalen – 

något som blir en smula dyrare än beräknat.

Mötet beslutar att julspelhelgen får dra över budget med 2000 kronor.

http://forum.sverok.se/download/file.php?id=1832
http://forum.sverok.se/download/file.php?id=1833


Mötesordförande
Oliver Sundström

Mötessekreterare
Kriss Andsten

Justerare
Carina Johansson
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