
Protokoll från styrelsemöte i Sverok Södra 
Kulturdistriktet

Löpnummer 2 - Lund 2010-02-20

1 Mötets öppnande
Oliver Sundström förklarar mötet öppnat.

2 Fastställande av mötesfunktionärer
Mötet väljer Oliver Sundström till mötesordförande.
Mötet väljer Kriss Andsten till mötessekreterare.
Mötet väljer Johan Kannesten och Andreas Hansen till justerare.

3 Mötets behörighet
Mötet anser sig vara behörigt kallat.

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

5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt förslag på forumet med diverse tillägg. 

6 Postgång

Distriktet har historiskt haft problem med att post försvunnit eller blivit gravt försenad på grund av problem 
med distriktets postbox. För att undvika den situationen avvecklar vi boxen. 

Christian Svensson avslutar postboxen och ordnar med eftersändning.
Landstinget och Sverok Riks bör kontaktas specifkt angående ny adress.

7 SKuD-telefon

En gång i den grå forntiden hade distriktet ett fast telefonnummer via vilket man kunde nå någon. Numret har 
inte använts på några år.

Oliver Sundström ordnar med en lämplig telefonlösning så man kan nå distriktet telefonledes igen.

8 SKuD-laptopen
Christian Svensson tillser att laptopen ominstalleras med lämpligt Open Source-OS.

9 Inköp av bokföringsprogram

SKuD innehar redan en licens av Edison, ett klassiskt bokföringsprogram. Tanken med att byta till ett nytt är att 
man får fördelarna med ett web-baserat program; vid hjälpbehov kan man ringa någon som har koll som direkt 
kan ta en titt på bokföringen och komma med tips. 

Distriktet köper in en FortNox-licens, med två inloggningar. Kriss Andsten tillser att så sker. 

10 JoJo-kort

Styrelsen kommer ha ett inte helt litet behov av att transportera sig medelst kollektivtrafik. Skaffar vi in kort 
slipper folk ligga ute med pengar.

Oliver Sundström tillser att distriktet köper in sju JoJo-kort laddade med 300 kronor styck. 

11 Kontokort
Distriktet instiftar en handkassa i stället för att ordna ett kontokort. 



Carina och Kannesten kontaktar dessutom Andreas Brodin och hör om tankar kring ett 
ekonomistyrdokument.

12 Inköp av skrivare

Distriktet äger i dag en kombinerad bläckstråleskrivare och scanner. Vi räknar kallt med att skriva ut en del 
under året. En laser är snabbare, ger snyggare utskrifter och blir mer ekonomisk i längden.

Distriktet köper in en HP P2055DN.
Kriss tillser att den blir beställd. 

13 Inköp av projektor
Vi försöker skjuta upp ett eventuellt projektorinköp och i stället nyttja Studiefrämjandets enhet.
Christian Svensson undersöker våra möjligheter att moocha på Studiefrämjandets projektor.

14 Proflkläder
Vi köper in någon slags lite snofsigare proflkläder för max 500 kronor per plagg. 
Oliver Sundström ansvarar och bestämmer färger och stuk.

15 Affscher, A4

Vi behöver något sätt att göra små upplagor av trycksaker som handouts och reklam för olika 
distriktsarrangemang. Om vi gör en vettig och neutral bas och får den offset-tryckt så kan man enkelt sedan 
trycka på lämplig text och grafik med distriktets nya skrivare.

Långe kollar in ett lämpligt ställe att trycka på. 
Kriss jobbar på att ta fram ett material.



16 Ansvarsfördelning och arbetsgång

En av den viktigaste frågorna för året är att öka kontakten mellan distriktet och dess medlemmar. Vi diskuterade 
hur man kan gå till väga med det samtidigt som man uppfyller distriktets syfte samt verksamhetsplan på ett bra 
vis och kom fram till följande (ej uttömmande) lista:

Kontakt med föreningar och icke-anslutna gamers
Ansvar: Andreas Hansen
Aktiviteter: Åka ut och träffa föreningar, dels för att arbeta upp kontakten, dels för att se till så de vet vad de kan 
få ut av Sverok – både distriktet och Riks. Åka ut och träffa gamers på ställen där de kan finnas; behöver se till 
så vi har tillgång till starta-förenings-material.

Styrelsekoll
Ansvar: Carina Johansson
Aktiviteter: Prova-på-aktiviteter för styrelsen, så vi inte har en hel styrelse som är komplett ignorant kring någon 
specifik hobbygren. Samordning kring Sverok-aktiviteter (framför allt Slag - distriktsträffar)

Hobbygrenspecifika träffar
Aktiviteter: Dra ihop lokala föreningar som pysslar med samma eller liknande saker – dels för att de ska ha en 
chans/anledning att träffas, dels för att få kontakt. Sammanfaller med Kontakt med föreningar. 

Föreläsningar och workshops
Ansvarig: Helst någon som har riktigt bra koll på hur man drar ihop en schysst föreläsning. Behöver inte vara 
någon som är verksam i styrelsen.
Aktiviteter: Erbjud relevanta och intressanta workshops inom olika områden. Exempel kan vara 
ekonomihantering, mediehantering, att skriva texter, blankvapenstrid, fastighetsskötarutbildning och hemslöjd.

Praktiskt arrangemang
Ansvarig: Christian Svensson
Aktiviteter: Anordna saker för medlemmarna: Bussresor, spelhelger, barnlajv, etc.

Nätpropaganda
Ansvarig: Kriss Andsten, Johanna Taller. 
Akvititeter: Samla så mycket relevanta nyheter som möjligt på distriktets hemsida och/eller e-postlistor. 
Missilen (medlemstidningen) vävs in i hemsidan och innehållet blir i stället en blogg. Omsätt all annan 
verksamhet i nyhetsrapportering på nätet.

Marknadsföring
Aktiviteter: Ordna med trycksaker, kontakta alla spelbutiker (och butiker inom relaterade områden – 
hobbybutiker och hantverksbutiker, exempelvis) i distriktet. Undersök möjligheterna att sprida information via 
butiker. Målet är att skicka ut information till dem för vidare spridning minst en gång i kvartalet. Sprid 
information via online-forum. Köpa bannerutrymme och göra reklam på webben. Köp annonsutrymme i 
lokaltidningarna i distriktet.

17 Ansökan till Region Skåne

Ansökan till regionen är det som säkrar distriktets ekonomi inför kommande år. Distriktet skulle må bra av att 
ha hela förfarandet och kunskap dokumenterad, exempelvis på Sveroks Wiki. 

Oliver Sundström ansvarar. 
En bidragsworkshop ska hållas, vi bokar en dag för det på forumet och bjuder in folk med koll och folk som 
vill hjälpa till.

18 Kultursamverkansutredningskonferensen
Oliver Sundström kollar upp hur många platser vi kan få och fyller dem därefter.

19 Möten

För enkelhets skull vill vi boka in alla möten fram till och med strax efter det extra årsmötet. 

Kriss lägger upp en Doodle för årets kommande möten fram till det extra årsmötet.



20 Studiefrämjandet

Vi har haft problem att förmedla relevant information om Studiefrämjandet till föreningarna – för mycket skiljer 
sig från lokalkontor till lokalkontor och procedurerna för att rapportera cirklar är mer omständiga än att vi med 
gott samvete kan försöka pusha föreningarna att ge sig på det. 

Oliver Sundström ansvarar för kontakt.
Vi tar fram ett antal konkreta förslag/frågeställningar och diskuterar med Studiefrämjandets distrikt och 
lokalkontor. 

21 Kul i Lund

Det konstateras att Kul i Lund går av stapeln nästa vecka. Maria Rodén kommer posta upp mer info på forumet.

22 Älgaspår

Föreningen A.L.I.A.S har genom Maria Rodén inkommit med en heads-up kring ett barnlajvs-projekt de vill 
köra. De önskar få lite feedback från distriktet kring det hela.

Det verkar skitbra. Distriktet ställer upp med folk och pengar. Vi vill ha bilder!

23 Bidrag till föreningar

Distriktet får i år, om allt vill sig väl, styra över 100 000 kronor som Sverok Riks betalar ut som stöd till 
distriktets medlemmars verksamheter. De centrala reglerna för detta är ännu inte färdiga. Vi vet i alla fall att vi 
vill ha en tydlighet i reglerna, men försöka hålla en mer direkt kontakt med föreningarna än vad distriktet har 
gjort förr om åren i samband med bidrag till föreningar.

Förslag till regler arbetas fram till nästa styrelsemöte.

24 Bussar till konvent/Dreamhack
Oliver Sundström ordnar ett bussanmälningsformulär.
Vi kör bussar till GothCon, LinCon och Dreamhack. De exakta detaljerna spikas snarast via forum så 
bussresorna kan utlysas.

25 Städningen av kansliet

Kansliet är i ett stort behov av städning, utrensning av gamla möbler och inköp av nya möbler som är mer 
ändamålsenliga.

Vi köper in lagerhyllor för upp till 2000kr (tas från det egna kapitalet, ingen budgetpost fnnes). Dagen D: 
14:e mars. Praktiska detaljer synkas på forumet.

26 Mötets avslutande
Oliver Sundström förklarar mötet för avslutat.

_________________________________
Oliver Sundström

_________________________________
Kriss Andsten

_________________________________
Johan Kannesten

_________________________________
Andreas Hansen
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