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Mats Johansson
Lenita Hellman
Dick Bengtsson
Carin Wesslau
Adam Jonsson

1. Inledande formalia
Mötet öppnas av Mats kl 15:15
Dick och Adam utses till justerare av protokollet senast 2011-09-03

1.b Föregående protokoll
Mats gick igenom protokollet från föregående möte. 

2. Region Västerbotten
Adam har träffat Region Västerbotten. För att Regionen ska betala ut vårt bidrag vill de 

att vi ska komplettera med tre några uppgifter. De material de vill ha är; datum för delningen av 
distriktet, en uppdaterad version av stadgarna samt dokumentation över att de saknade 
verifikaten från 2009 är återfunna. Adam skickar in den efterfrågade informationen till 
Landstinget. De vill även se att vi jobbar i hela länet och att vi jobbar med jämställdhetsfrågor. 
Carin ansvarar för att en jämställdhetsplan upprättas. Region Västerbotten menar att vi inte får ge 
ut ekonomiskt stöd i direkta pengar, men vi får förse dem med resurser eller material.

3. Spelvecka
 Mats har blivit intervjuad av en Adrian Lövander på Studiefrämjande om vad som 
kommer att hända under spelveckan.
GG kommer att arrangera spelvecka i Norsjö under kulturveckan. Diskutera så att det finns ledda 
arangemang alla kvällar så att det kan hållas studiecirklar. Mat och boende måste lösas. 
Studiefrämjande ska tillsammans med kommunen ta fram lokaler.

Arrangemangen ska ha mål att värva nya spelare. Kostnaderna för arrangemanget ska 
vara rimligt mot troligt antal deltagare. vad har dom tänkt, vad har dom gjort tidigare och vad har 
de tidigare levererat.  Frågor om Spelveckan skickas till Dick

4. Höstens aktiviteter
Fantasia Fanatic

Hjälp kommer att ges till arrangemanget Fantasia Fanatic förutsatt att det drivs av en 
Sverokansluten förening

Vecka 41 kommer arrangemanget Eterna att hållas, Sverok skulle kunna representeras 
under detta arrangemang.



SLI ordnar en föreningsöverskridande föreningsmiddag under vintern där Sverok skulle 
kunna närvara.

En större träff för spelföreningarna i Skellefteå. 
Erika Koppolainen arrangerar ett större live i höst
Spelare utan gränser återkommande
Spelkvällar på Klossen

5. Marknadsföring
Hus ska marknadsföringen fungera nu när Ezther har flyttat till Uppsala. Mats ska prata 

med henne om hur mycket och på vilket sätt hon vill fortsätta med marknadsföring. En 
marknadsföringskampanj på Campus i Luleå och Skellefteå bör genomföras.’

Profilmaterial, Mats lägger upp en katalog på forumet. 

6. Carins framtid
Carin vill fullfölja sitt styrelseuppdrag från Uppsala. Hon kommer att delta på möten via telefon 
eller Skyle samt använda forumet.

7. Klossen
Ett krav på hyran för Klossen ska skickas till Midälvariket. Kravet ska skrivas under av 
ordförande och kassör.

8. Ekonomi
Betalning från Sverok för tidigare slag är ännu inte betald. Dick har utlägg på b4545kr för 
Framslaget. I det stora är ekonomin under kontroll.

9. Ratificiering
Inköpet av fika för max 500kr ratificerades för arrangemanget Spelare utan gränsen
Inköpet av spelet Mansions of madness till Sverok Västerbottens spelföråd ratificerades

10. Avslutande formalia

Nästa möte hålls i Umeå 1-2/10
Mötet avslutades 16:40


