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Styrelsemöte 2010-06-13 

1. Mötet öppnas 
Mötet öppnas 11:25. 

2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt 
BESLUT: Mötet är beslutsmässigt. 

3. Val av mötesordförande 
Robert Tiinus 

4. Val av mötessekreterare 
Tommy Nilsson 

5. Val av justerare 
Mikael Ölmestig 

6. Godkännande av dagordning  
BESLUT: Att löpande justera dagordningen. 
BESLUT: Att adjungera samtliga närvarande med yttranderätt. 
Närvarande från Sverok Väst styrelse är: 
Jennie Carlsson, Mikael Ölmestig, Robert Tiinus, Tommy Nilsson och Vargman Bjärsborn. 
Övriga Närvarande: 
Dan Andersson, Ylva. 
Birger Hanning, Ylva. 
Sven Bergersjö, SF Blotet. 
Johanna Jäderberg. Sverok Väst Valberedning. 

7. Genomgång av föregående protokoll 
BESLUT: Att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

8. Spelets Hus 
Beslutsunderlag för att kunna fatta beslut om spelets hus på styrelsemötet vid årsmötet. 
Undersök föreningar, distrikt och liknande. 
Tommy Nilsson har huvudansvar och delegerar. 
(Dan Andersson avviker från mötet) 

9. Har det kommit någon post? 
Citronmilisen, retur på kallelse 
Destiny dice, retur på kallelse 
VG; meddelar inte berättigade, men får behålla 72279 som är förskott. 
Foldrar med regler från VG. 
Diverse tidningar. 
Bok & Biblioteksmässan, seminarieprogram. 

10. Bidragsansökan SF Blotet 
Se bilaga 6. 
FÖRSLAG: Sverok Väst äger, betalar och lånar ut, 20st boffervapen vilka administreras av SF Blotet liknande med 
sjukvårdsväskor för Milsim.  
 
BESLUT: Finner bifall. 
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11. Workshop i lajvsköldsbygge,( Lajv1) 
Se bilaga 5. 
FÖRSLAG: vi genomför workshoppen och tar kostnaden för denna, upp till ett belopp om 6000kr. 
 
BESLUT: Finner bifall. 

12. Bidragsansökan: Sennans spelgrotta 
Se bilaga 7. 
FÖRSLAG: Att Bevilja 6000kr, tillgång till tryckverkstaden, vi är med och arrangerar konventet i projekt form för 
främjande av samverkan och liknande. 
Jennie Carlsson anmäler jäv. 
 
BESLUT: Finner bifall. 

13. Bidragsansökan: Brödraskapet Smash 
Se Bilaga 8. 
Ansöker om 5000kr 
 
BESLUT: Finner bifall. 

14. Bidragsansökan: AG-Hybris, ArCon 
Se Bilaga 9. 
BESLUT: att anta ansökan om 3000kr. 

15. Bidragsansökan: AG-Hybris Reenactment 
Se Bilaga 10. 
FÖRSLAG: Täcker faktiska kostnader upp till 10 000kr. 
 
BESLUT: Finner bifall. 
 

16. Bidragsansökan; Ashika no Shakai 
Se Bilaga 11. 
BESLUT: Finner bifall. 

17. Verksamhetsberättelse 
BESLUT: per capsulam beslut på denna då alla vill inkomma med mer detaljer och styrning i frågan. 
 

18. Dokumentation av utfört arbete för överlämning 
Informerades, diskuterades. 
 

19. Diskussion: Ratificera per capsulam beslut 
Beslut på forum skall vara markerade med BESLUT: i början av titeln. 
Beslutet träder i kraft när enkel majoritet nåtts. 
På nästa ordinarie styrelsemöte skall de formellt läggas till handlingarna. 
Varje beslut skall vara en punkt. 
 
BESLUT: att rutinen skall se ut enligt diskussionen. 
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20. Diskussion: Våra extra skrivare 
Bakgrund: 
Våra extra skrivare "följde" med den fina "monsterskrivaren" tanken var att sälja dem vidare för att få en extra modul 
till "monsterskrivaren". Vi har även haft ambition att låna ut till föreningar.  
 
FÖRSLAG: Försök sälja samtidigt som det vi utreder möjligheten att placera ut dem i distriktet. 
 
BESLUT: Finner bifall.  

21. Per-Capsulam: Radiokommunikation Halmstad Spelkonvent Halmstad 
BESLUT: Att tillhandahålla en väska med radioutrustning på Halmstad Spelkonvent, kostnadsfritt för konventet i 
enlighet med vårt tidigare beslut. 
 
Total kostnad för distriktet; strax under 1700kr. 
BESLUT: Lägges till handlingarna. 

22. Per capsulam: Radiokommunikation Varberg Konvent – WarCon. 
BESLUT: Att tillhandahålla en väska med radioutrustning på WarCon, kostnadsfritt för konventet i enlighet med 
vårt tidigare beslut. 
 
Total kostnad för distriktet; strax under 1700kr. 
BESLUT: Lägges till handlingarna. 

23. Per capsulam: Bidragsansökan: Hikari-kai 
Se bilaga 1. 
BESLUT: Att låna ut Sverok Västs partytält samt 3 monterbara bord till Hikari-Kai:s arrangemang 2010-06-15. 
BESLUT: lägges till handlingarna. 

24. Per capsulam: Bidragsansökan: Lajv1, Platsen där alla drömmar möts  
Se bilaga 2. 
BESLUT: Att ge föreningen Lajv1 ett bidrag på 16000 kronor till sitt lajv. 
BESLUT: Att undersöka hur Sverok Väst kan engagera sig i lajvet till den grad att vi kan söka deltagardagar för det. 
BESLUT: Lägges till handlingarna. 

25. Per capsulam: Bidragsansökan: Die Ludo 
Se bilaga 3. 
BESLUT: lägges till handlingarna. 
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26. Övriga frågor 

a. Bidragsansökan, Allas Lajvförening, Barnlajv 
Del 1, 1 500kr, ansökan. 
FÖRSLAG: Bifall med arg brasklapp. "vi ser gärna att ni meddelar före, att distriktet ges en chans att 
delta och vara med snarare än överraskar, vi ser att pengarna kommer att gå till vidare utveckling av 
flertalet liknande arrangemang vilket gör att vi ändå väljer att bifalla er ansökan." 
 
BESLUT: Finner bifall. 

 
Del 2, 10 000kr bygge av hus. 
FÖRSLAG, mer beslutsunderlag krävs, frågan bordlägges tills dessa inkommit. 
 
BESLUT: förslaget bifalles. 

b. Radioprojektet 
Se bilaga 4. 
Villkor för uthyrning 
FÖRSLAG: Godta offert från rakom  
 
BESLUT: Finner bifall. 
 
FÖRSLAG: Rutin, föreningarna ansöker om att låna 4 veckor i förväg, enligt metod Tommy Nilsson 
utformas, hur många får de tala om. Bekräftelse ges från Sverok Väst innan utlåning sker. Distriktet tar 
kostnaden vid skada om det inte är oaktsamt beteende. Distriktet tar kostnaden för hyra och frakt till 
våra egna föreningar. 
 
BESLUT: Finner bifall. 

c. Rutin för utlåning 
FÖRSLAG: Jennie och Robert utformar en rutin om hur utlåning av distriktets lånesaker ska gå till 
denna skall det beslutas om på senare möte. 
 
BESLUT: Finner bifall. 

d. Hantering av extra skrivare 
FÖRSLAG: AG Hybris tar hand om skrivare och använder till de tar slut. 
Ag Hybris har möjlighet att förvara de skrivare som väst har som överskott och medföljande 
förbruknings varor på följande villkor. 
 
1. AG Hybris, BRF Bandlandet, Föreningen GothCon, Föreningen Gothcons vänner samt i viss mån 
Föreningen Ylva (främst då de ligger i andra ändan av stan) 
Har rätt att bruka dessa fritt. 
 
2. Skulle något gå sönder/bli trasigt etc. så har AG Hybris (som är huvudlåntagare) inget som helst 
ansvar vad gäller skadestånd, köpa in nytt eller ersätta Sverok väst för detta. 
 
3. Det är Sverok väst som äger apparaterna och kan när de anser det lämpligt ta tillbaka maskinerna när 
de anser det lämpligt. 
 
BESLUT: Avslås. 
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e. Bidragsansökan Bolg Drau 
FÖRSLAG: Bygga ringbrynja workshop, 20 personer, ersätter 6500kr i faktiska kostnader, det skall 
utformas som en ledarskapsutbildning där deltagarna lär sig lära ut. 

 
BESLUT: Finner bifall. 

f. Kommenterar på hemsidan 
BESLUT: Ska inte finnas. 

g. Hur få ett Viking 
BESLUT: Han får komma hit och hämta ett om han så önskar, och även en ballong. 

h. Nordisk speldag, Halmstad 
BESLUT: Ölme är officiell representant och får ansvar för utformningen. 

27. Datum för nästa två möten 
Inget nästa möte sätts då nästa möte är Extra Årsmötet. 

28. Mötet avslutas 
Mötet avslutas 16:32. 
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Bilaga 1: Bidragsansökan: Hikari-kai 

Hikiari-kai kommer den tisdagen den 15e hålla ett öppet event, utomhus med bl.a. grillning för sina medlemmar i 

slottsskogen, och därav undrar jag om vi på Hikari-kai kan låna party-tältet som ligger på vinden på kansliet samt 3st 

av de monterbara borden som finns där. 

 

Jag vill även påpeka att det är inga problem att ha flyers på borden etc., för att reklamera väst. 

och efter som detta är ett öppet event, som alla kan besöka och på en allmän plats kommer ej någon form av 

registrering äga rum och där av kommer vi tyvärr inte kunna få ut deltagardagar från detta, men jag ser ändå detta 

som ett bra tillfälle för reklam då vi kan via detta nå ut till ca hundra pers.  
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Bilaga 2: Bidragsansökan: Lajv1 

Projektbeskrivning för Lajv med Kastellegårdsskolan 6b, hösttermin 2010.  
De röstade i klassen våras om klassresa i 6an. Alternativet ”Lajv” vann. Överlägset. Alla har redan börjat skriva sina roller och fila 
på intriger, både på sin fritid och i svenskan. Deras fröken skall också med och hon är heltänd och låter mig hålla i träffar på 
lektionstid. En förening nyöppnades, Lajv1, och styrelse är satt. Johan Röklander kassör, har i dagarna skickat in vårt protokoll till 
Sverok och jag återkommer med kontonummer snart.  
Vi vill söka bidrag till allt som gör lajvet mer levande för klassen och jag börjar med att beskriva målen. Vi som håller i detta är Sara 
Podda och Johan Röklander, samt klassföräldrarna i klass 5b Kastellegårdsskolan.  
Målet för klassen är enkelt. Det är att lajvet inte skall bli ett dyrare alternativ än de paket som annars finns 
färdigordnade för skolresor och att det samtidigt skall vara något som bjuder lite mer fantasieggande aktiviteter än att 
”bara paddla” i en sjö och tälta, som är det billigaste alternativet. Det betyder rent ekonomiskt att; Vi kan inte 
lägga mer än ca 500 kr per barn för detta arrangemang, det är vad klasskassan håller för i nuläge. Vi skulle nog kunna 
göra ett enkelt lajv för den summan; Men, för att alla skall ha rimlig möjlighet att ordna med en bra och 
genomarbetad utrustning, och för att barnen skall få en bra uppfattning av vad ett lajv är, och för att ingen av oss 
som arrangerar det hela skall behöva gå back i resor, så vill vi söka extra bidrag där vi kan. Dessutom, för att få 
erfarna lajvare att ställa upp måste vi ha ett gediget arrangemang att erbjuda och vi har än så länge bara resurser för 
ett dygns enkla aktiviteter för en klass på 21 elever.  
Målet på lång sikt: Att skapa ett lajvkoncept som funkar som skolresa samtidigt som det inte skall tumma på 
kvalitén rent lajvmässigt. Det skall vara ett bra lajv med riktiga deltagare som har sina funktioner och egna 
agendor, där klassen skall kunna delta som hel grupp eller tillsammans med vana lajvare i egna smågrupper. Eftersom 
det, mig veterligen, inte gjorts något sådant här (liknande ja, men inte som enskild skolresa), så har vi inga mallar att 
använda utan måste bygga organisationen från grunden, och det kräver resurser.  
Projektet kommer att delas in i olika delar som här nedan redovisas var för sig:  
1. Det som har startats hittills är träffar för rollarbete. Jag kommer under våren och hösten att leda lite övningar i 
improvisation och ”vanlig” teater. Jag är själv utbildad teaterpedagog och står för dessa träffar. Kommer också att 
behöva någon som är villig att vara lite ”fäktningsmäster”, för hela klassen vill fäktas. Jag har några namn att 
undersöka men vet inte om de kan ställa upp gratis.  
2. Deltagarna måste ha kläder och utrustning som passar för arrangemanget. Vi kommer att ha sy och pyssel träffar 
där barnen helt enkelt skapar sin egen utrustning med allt vad det innebär. Till detta kommer det att behövas bl.a. 
Linne och ulltyg (helst), tråd, kläder att sy om, skinnbitar, pärlor och annat att smycka sig och sina kläder med. 
Dessutom finns viljan att lära sig hur man tillverkar ”boffervapen”. Till det kommer det att behövas bl.a. skumplast, 
flytande latex, färg, glasfiberstavar, pilmaterial, mm. Målet är att de skall få behålla de kläder och vapen de själva har 
sytt och tillverkat, och att det jag eller någon annan sytt behålls av föreningen. Är villkoret att allt stannar i 
föreningen, blir det givetvis så.  
3. Plats, Äggdal (utanför Tofta i Kungälvs kommun) som vi kommer att hyra mellan 9e och 11 september 2010. 
Planen är att bygga ett eller flera läger. Till dem kommer det att behövas tält, paviljonger, köksutrustning, bänkar och 
bord. Sådan utrustning finns tillgänglig men kommer att kosta en del i hyra och läget gör att vi är beroende av bilar 
för transport. Hela arrangemanget, inklusive bygg och rivtid, skall helst inte ta mer än två dygn. Viss köksutrustning 
(t.ex. bestick muggar och tallrikar) kan komma att köpas in och lämnas då i föreningen att användas till andra lajv.  
4. För att klassen skall få den upplevelse som vi är ute efter att ge dem, måste vi ha erfarna lajvare med. Meningen 
är att de erfarnare lajvarna skall fungera lite som mentorer till barnen och, framför allt, som aktiva medspelare i 
lajvet. Inbjudan har gått till ett antal lajvare (Vänner på Facebook!). Vi vill, kunna erbjuda ett resebidrag till dem 
med lång resa som kommer med på lajvet. Detta mest beroende på att det ju är klassens lajv och att storyn är 
anpassad till dem och inte till lajvarna, vilket gör att det blir lite som ett statist jobb oavsett hur man ser det. 
Dessutom skall allas mat ingå i de allmänna kostnaderna. I nuläge vet vi inte hur många dessa lajvare kommer att 
vara, ju fler desto roligare. Kanske t.om några av er är intresserade. Hör gärna av er. Jag räknade med 20 lajvare och 
klassen plus några föräldrar och fröken (25 st).  
5. Matsedeln kommer att vara enkel. För att deltagarna (framför allt barnen) skall orka med ett helt dygns lajvande 
behövs minst tre måltider om dagen på fasta tider och möjlighet att få ett mellanmål (det gör - 2 mål mat dag 1 och 
3 mål dag två). Förhoppningsvis har vi någon av de erfarna lajvarna som kock, annars löser vi det med de föräldrar 
som kan och vill ställa upp.  
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6. Lajvet måste skrivas. De som skriver skall få resan betald så att de kan vara med och spela. Dessutom kan det 
här även ingå en viss kostnad för specialeffekter.  
7. När Lajvet är över… Då har vi en klass som engagerat sig, som gjort något unikt, som ser Lajv som ett 
aktivitetsalternativ och som förhoppningsvis också kommer att fortsätta lajva flera år framöver. Kläderna och 
vapnen de tillverkat kommer vara personliga om inget annat sägs om villkoren. Lajvföreningens pengar, om det blir 
något över, och de saker vi köpt in kommer att förvaltas för att kunna sökas som bidrag för eleverna individuellt om 
de vill åka på fler lajv i framtiden.  
 
Till sist, klassen har redan har samlat ihop en del pengar och jag hoppas att ni känner att ni skulle vilja ge något som 
bidrag till vårt äventyr i höst. Jag bifogar en liten budget så ni ser hur vi tänkt.  
Hälsningar Sara Podda, mamma till Erik Podda Grahn i klassen och ordförande och projektledare för ovanstående 
projekt. Samt Johan Röklander kassör i föreningen Lajv1. 
 
Budget för klassresa 6B Kastellegårdsskolan 
utgift: summa: bidrag: bidrag Sverok: 
Tyger tråd mm 6 000,00 kr 300,00 kr 5 700,00 kr 
Tillverkning 
boffervapen 

5 500,00 kr 500,00 kr 5 000,00 kr 

Hyra lokalitet 2 000,00 kr 2 000,00 kr 0,00 kr 
Läger, tält kök etc. 
inkl. transp 

5 000,00 kr 1 000,00 kr 4 000,00 kr 

Mat ca 45 delt  9 000,00 kr 4 500,00 kr 4 500,00 kr 
Resebidr övr. 4 300,00 kr 0,00 kr 4 300,00 kr 
Resor arr 4 000,00 kr 2 500,00 kr 1 500,00 kr 
Summa: 35 800,00 kr 10 800,00 kr 25 000,00 kr 
från klasskassa 10 500,00 kr 
Studiefrämjandet: 300,00 kr 
Sverok: 25 000,00 kr 
Summa inkomst: 35 800,00 kr 
Övriga sökta bidrag 
Sökta bidrag från kommunen: 
Eventuell inkomst från elever 1 000,00 kr 
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Bilaga 3: Bidragsansökan: Die Ludo 

Beskrivning av arrangemanget 
Brädspelsrestaurangen Die Ludo är ett nytt koncept som jag och några andra tänkte testa under GothCon. Istället för 
brädspelsbarer där personer kan låna spel, så tänkte vi ta den idén ett steg längre och erbjuda ett exklusivare och mer 
ambitiöst innehåll. Vi är uppklädda (skjorta, väst och fin byxor) och välkomnar gästerna, som sätter sig vid ett bord. 
Där tar vi fram en meny och kan antingen ge tips på bra brädspel att testa, eller så kan de välja efter beskrivningarna 
på den. Därefter sätter vi upp spelet och förklarar det för alla inblandade. Vi kommer även ha möjlighet att platsboka 
under konventet, samt att para ihop de grupper som är för små. Detta är första gången vi anordnar det, men om det 
skulle falla i god jord har vi tänkt slipa konceptet ännu mer och besöka fler konvent. Själva arrangemanget kommer 
att ske under minst fyra pass under GothCon, men fler ifall vi har tillräckligt med personal. 
 
Vad Sverok Väst kan hjälpa till med 
Till detta vill vi erbjuda en lite lyxigare miljö att befinna sig i. Mycket av det har vi ordnat med redan, men det finns 
några saker som vi skulle vilja göra för att komma ifrån klassrumskänslan. Det som Sverok Väst skulle kunna hjälpa 
till med är framför allt att låna ut dukar till oss. Vi skulle också gärna vilja använda er grafiska verkstad för att trycka 
upp spelhjälpmedel.  
 
Jag har kollat runt en del på sidor och det som passar med dukar är Julia duk på Hemtex. Den finns i flera storlekar, 
men de vi är intresserade av är 150x250 (199 kronor), samt 130x180 (149 kronor). Vi har behov av 2 stycken i storlek 
150x250, samt 4 stycken i storlek 130x180. Det skulle i sådana fall bli: 
2x199+4x149=398+596=994 kronor 
Frakten tillkommer på 70 kronor, samt eventuell fakturaavgift är på 29 kronor. 
 
Dukarna kan med fördel användas till andra arrangemang, samt användas i kansliet. 
 
m.v.h. 
Brädspelsrestaurangen Die Ludo genom Mikael Ölmestig. 
  

http://www.hemtex.com/sv/Start/Kok/Dukar/Duk-Julia-150x250/
http://www.hemtex.com/sv/Start/Kok/Dukar/Duk-Julia-130x180/
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Bilaga 4: Offert: Radioutrustning 

Tack för er förfrågan om uthyrning av komradio. 
 
Vi kan erbjuda Puxing PX 333 packade i väskor innehållande följande: 
8 st PX333 UHF komradio 
8 st extra batterier 
8 st hörtelefoner med PTT 
8 st monofoner med 3,5 mm hörtelefonuttag 
4 st laddningsstationer 
 
Vi räknar med att ta fram 5 st väskor, totalt 40 komradio. Radiostationerna är programmerade med de 6 st licensfria 
kanalerna på 444 MHz. Som information kan jag nämna att vid samtal med PTS, så kommer de att utöka med några 
kanaler samt tillåta högre effekt (5 W) i framtiden. 

Priser 
Priserna är uppdelade på dels hanteringen, utskickning, mottagning, kontroll och laddning, del på hyra av radion. 
 
Hantering 
Pris:  
- 600,- kr för första väskan till samma kund 
- 300,- kr per följande väska till samma kund  
- 268,- kr Frakt tur och retur per väska 

 
Hyra per vecka och radio 
Pris: 97,- kr 

 
 

Villkor: 
Beställning per e-mail till info@rakom.se .senast tre veckor före användning. 
Faktura sänds tillsammans med orderbekräftelse och skall vara betald innan stationer sänds. 
Saknade eller skadade delar faktureras. 
 
Returfraktsedel bifogas leveransen. 
Väskorna sänds med Privpak och hämtas på ett utlämningsställe. 
 
Angående repeater så väntar jag besked från PTS och återkommer om detta. 

 

Radiokommunikation i Borås AB 

                    
Göran Spetz   
  

mailto:info@rakom.se
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Bilaga 5: Lajvsköldar, Lajv1 

Förslag från Vargman Bjärsborn. 
Jag har gjort egna sköldar innan och dessa har blivit godkända på alla lajv jag varit på och haft med mig sköld.  
 
Kostnaden för detta inte kommer bli så stor. 
 
Det material som behövs för workshopen är följande: 
Tyg (att klä skölden med) 
Plywood (sköldens stomme) 
häftpistol + ammo (att fästa sakerna på plywoodens baksida) 
liggunderlag (som vaddering)  
kontaktlim (att fästa liggunderlaget på framsidan) 
läderremmar och handtag (att hålla skölden i) 
 
Jag tror att vi kan räkna med cirka 15 - 20 sköldar och för detta behövs (pris inom parentes är mitt uppskattade 
maxpris Det bör bli billigare men jag har i skrivande stund bara uppskattat priserna och då satt de lite högre än jag 
tror är maximalt även om det kan vara fel uppskattat med. ) 
c:a 10 meter tyg. (1000 :- ) 
3 plywoodskivor. (900 :- )  
10 liggunderlag (1000 :- )  
10 tuber kontaktlim. (500 :- ) 
20 handtag (500 :- ) 
20 läderremmar a 2 cm bredd (500 :- ) 
Spännen & nitar: (400 :- ) 
Håltång (200 :- )  
 
Summa : uppskattat max-pris cirka 5000 :-  
 
Sköldarna kan sedan antingen ges till barnen eller behållas i distriktet och lånas ut till folk som vill pröva på lajvande. 
Jag är personligen lite emot att behålla dem inom distriktet eftersom barnen själva gjort jobbet och kanske dekorerar 
sköldarna med egna tecken eller heraldiska målningar. (Jag såg vid mitt besök i klassen att de gjort heraldiska 
sköldmålningar som hängde på väggen i klassrummet.) 
 
Min tanke är att prata med arrangerande klassföreståndare och föräldrar och fråga om vi kan låna skolans slöjdsal 
och tillsammans med lärare eller föräldrar låta barnen bygga sina egna sköldar (det lättaste är ju rundsköldar men 
barnen får själva göra modellerna efter sina roller).  
 
Om vi har 15 - 20 elever får vi alltså in 15 - 20 deltagardagar och det visar att vi framför allt är med aktivt i arbetet 
kring lajvet och vi visar upp distriktet och lajv-hobbyn ännu mer. Vi kan även lägga workshopen på två dagar och då 
få ihop 30 – 40 dagar vilket är mer än 1/5 av vårt minimum vi måste ha för att få pengar från VG-regionen.  
(till detta kommer cirka 40 - 50 dagar till in under lajvet). Det innebär vi kommer få in mer än halva kravet på 
deltagardagar från VG-regionen bara på detta lajvet.  
 
Det största problemet är att få allt material till skolan då de är omöjligt att ta allt det på bussen. 
Ev kan vi kanske prata med klassföräldrarna och de kan hjälpa oss att köra till Gbg och hämta sakerna eller så får vi 
hyra en bil (men då krävs någon med körkort). Att hyra bil är en dyr kostnad och jag tror vi kan komma undan med 
hjälp av klassföräldrarnas hjälp dock lär det behöva en dag att åka runt och göra inköpen samt få upp materialet så 
det är inte helt säkert att de kan hjälpa oss. Kanske nån i Göteborg med bil kan hjälpa oss med inköpen och sedan 
bara få någon förälder som hämtar sakerna i Gbg. 
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Bilaga 6: Bidragsansökan: SF Blotet 

Projektbidragsansökan 
 
SF Blotet ansöker om ekonomiskt stöd för att arrangera en första workshop under Spelveckan på offentlig plats i 
Göteborg där folk får testa på bofferstrid, lära sig mer realistiska moves (framförallt med svärd). Tanken är även att 
om detta är populärt göra om workshopen under flera dagar på flera platser under spelveckan, kanske även 
samarbeta lite med vissa andra föreningar som exempelvis vissa som ska ha konvent, alltså helt enkelt dra till 
konventen och arrangera workshop även där.  
 
Workshopen som är tänkt för 20 personer kommer att hållas på offentlig plats och således visa upp hobbyn för folk 
som även passerar förbi. Vi kommer börja med en information om Lajvstrid och de säkerhetsregler som gäller. 
Därefter skiljer vi med demonstration på vanlig ”bofferstrid” och realistiska moves inom gränserna för vad 
lajvstrider tillåter. Våra deltagare får sedan träna på de realistiska tekniker som vi lär ut innan de får testa att strida 
mot varandra. 
 
Efter workshopen har vi tänkt avsätta tid att svara på frågor om hobbyn och informera om Sverok.  
 
Utgifter  
Boffersvärd 20 st. a 800 16000  
Porto för vapen 1500  
Silikonspray 500  
summa 18000  
 
Inkomster 
Sverok Väst 14200 
Spelveckan 3000 
Arrangemangsbidrag 800 
summa 18000 
 
Det ekonomiska resultatet för den första workshopen är således plus minus noll.  
Det material som vi köper in kommer sedan användas på fler workshops och finns då inom föreningen så priset för 
dessa blir noll. 
 
Av Sverok Väst söker vi alltså kapital för att komma igång med dessa workshops och vi vill även låna en av de 
sjukvårdsväskor som Sverok Väst äger om olyckan skulle vara framme. 
 
Sven Bergersjö 
sven@bergersjo.com 
 
Kassör, SF Blotet 
  

mailto:sven@bergersjo.com
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Bilaga 7: Bidragsansökan: Sennans Spelgrotta 

Projektbidragsansökan från Sennans Spelgrotta till GrottCon XIV 
 
Vi ansöker om bidrag för att täcka ett antal utlägg vi kommer ha under arrangerandet av GrottCon XIV. 
Vi samarbetar med ungdomshuset ”Nolltrefem” och biblioteket i Halmstad och inriktar oss mycket på att få in nya 
spelare i hobbyn. Vi kommer därför inte att ta ut någon inträdesavgift. Huvudarrangör är Sennans Spelgrotta, och 
samarbetspartners är Nolltrefem (ungdomshuset, under kulturförvaltningen), Biblioteket i Halmstad och 

Anime/mangaföreningen Gekko- ‐kai. 
 
Utgifter: 

- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐ 
Lokal: 0 kr (kulturförvaltningen står för denna) 
Bordshyra: 3000 kr  
Hyra av terrängbord: 500 kr 
Inträdesknappar: 1000 kr 
Marknadsföring: 1000 kr 
Logistik: 1000 kr 
Cafeteria: 5000 kr 
Övrigt: 500 kr 

- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐ 
Totalt: 12000 kr 
 
Inkomster: 

- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐ 
Inträde:0 kr 
Cafeteria: 6000 kr 

- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐- ‐ 
 
Av Sverok Väst söker vi medel att täcka utgifterna för bordhyra, terrängbord, knappar, marknadsföring och logistik. 
Det uppgår till 6500 kr (3000+1000+1000+1000+500=6500kr). 
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Bilaga 8: Bidragsansökan: Brödraskapet Smash 

Bidragsansökan, Brödraskapet Smash @ DreamHack Summer 2010. 
 
Brödraskapet Smash är en förening som är dedikerad till Super Smash Bros-spelen, en serie Nintendospel som 
släppts till Nintendo 64, Gamecube och Wii. (http://www.smashbros.com/) 
Smashcommunityn i Sverige är väldigt liten, med ca 80-100 aktiva utövare. Vi har potential att växa något enormt, 
tack vare ett genuint roligt spel och en fantastisk community. Trots att spelet vi spelar (SSBM) är åtta år gammalt så 
växer vår scen idag tack vare små kontinuerliga träffar främst i Varberg, Göteborg och Stockholm. 
I år kommer vi att arrangera smashturneringar på DreamHack Summer, 19-22 juni i Jönköping. Vi kommer ha fyra 
stationer uppsatta, hålla i flera tävlingar, och dessutom har man som besökare möjlighet att möta några av Sveriges, 
Europas och världens bästa smashspelare på plats! 
Syfte: 
Vi vill få smash-scenen att växa, locka fler medlemmar från andra områden än Stockholm och Göteborg, så att man 
kan utöva denna hobby över hela Sverige. 
Mål: 
Ha sammanlagt 100 deltagare i våra turneringar, 1000 besökare i montern 
Bidrag: 
Vi ansöker om ett bidrag på 5000 kr för genomförandet av det här projektet. 
Utgifter: 8020 kr 
Hotell fyra nätter 2520 kr 
Hyra släp 500 kr 
Banderoll / Roll-Up 2500 kr 
Mat till fyra admins, fem dagar, 2000 kr 
Priser 500 kr 
Intäkter: 5000 kr 
Bidrag Sverok 5000 kr 
Resultat: -3020 kr 
Bekostas av föreningen Brödraskapet Smash -3020 kr. 
 
Vi hoppas att detta ska falla inom ramarna för era projektbidrag. 
För eventuella frågor, var vänliga kontakta: 
Christoffer Lindgren 
Ordförande, Brödraskapet Smash 
info@smashbros.se 
0705133785 
  

http://www.smashbros.com/
mailto:info@smashbros.se
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Bilaga 9: Bidragsansökan: Ag-Hybris (ArCon) 

AG Hybris söker 3000 kr för att kunna genomföra aktiviteter och reklam för Svenska arrangemang på 
Spelkonventet Arcon i Oslo 25-27 juni 2010. 
  
Syftet är att knyta varaktiga band och återigen i större grad få nordbor att besöka varandras konvent oavsett i vilket 
land de hålls.  
 
Tanken är att åka dit med Figurspelet Guld & bly samt mindre brädspel. Pengarna skall täcka delar av bilhyra och 
drivmedel samt viss mat. Inget arvode eller liknande kommer att betalas. 
  
 
Marcus Brissman 
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Bilaga 10: Bidragsansökan: AG Hybris (Reenactment) 

AG Hybris ansöker om 10 000 kr för att inventera lagret på bratttforsheden inför det kultur återskapande 
arrangemanget 2013. 
  
Vi skall i detalj gå igenom all tillgänglig utrustning och materiel för att säkerställa vad som finns och inte. 
 Kostnaden skall täcka resor, kost och logi under arbetets gång. 
Inga pengar skall gå till arvoderingar eller liknande. 
 
 
Målet för AG Hybris är att under 2010 undersöka huruvida det är möjligt att genomföra renenactment på och runt 
Brattforsheden under 10 dagar sommaren 2013, skälet är att det då är 10 år sedan det blev ett kultur reservat. 
 
 En länk till Brattfors hedens hemsida: http://www.krigsflygfalt16.se/ 
 
Birger Hanning 
  

http://www.krigsflygfalt16.se/
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Bilaga 11: Bidragsansökan: Ashika no Shakai 

Hej! 
 
Vi i föreningen Ashika no Shakai vill söka 2500 kr i projektbidrag för lajvet Ashika - Pärlsjön som hålls söder om 
Göteborg den 17-20 juni 2010. 
Det är ett mindre men intrigtungt och nyskapande lajv i landets förmodligen första seriösa kampanj inriktad mot 
asiatisk medeltid/low-fantasy. 
Med mailet bifogar vi lajvets budget, deltagarlista och en beskrivning av arrangemanget. 
Mer info finns på vår hemsida: http://www.ashika.info 
 
Vi hoppas på ert stöd med att skapa en ny lajvgenre, med huvudsäte i Västra Götaland. 
 
Vänliga hälsningar, 
Erik Pihl 
ordf. Ashika no Shakai 

 
Göteborg 2010-06-12 

Arrangemangsbeskrivning, lajv 
Ashika – Pärlsjön 
17-20 juni 2010 
www.ashika.info 
 
 
Ashika – Pärlsjön är ett lajv i en relativt nystartad kampanj som utspelar sig i en asiatiskt baserad low fantasyvärld. 
Det är ett försök att skapa en helt ny genre av lajv i Sverige: seriösa intriglajv baserade på ostasiatiska historiska 
kulturer. Kampanjen kretsar kring ett fiktivt rike, Ashika, som främst liknar det medeltida Japan och Kina. 
 
Lajvet vilar på tre ben:  

 En väl beskriven och djup spelvärld. Lajvvärlden är grundad genom flera års utveckling, genom studier 
av historia från östra Asien och egna påhitt.   

 Omfattande deltagarkontakt med stort intrigfokus. Vi syftar till att ha omfattande personlig kontakt 
med alla deltagare och skrivna intriger garanteras, allt för att få ett lajv med djupt spel där alla karaktärer har 
betydelse. 

 Levandegörande med rekvisita och kläder av hög kvalitet. Förutom att föreningen just byggt en – 
förmodligen landets första – paviljong av japansk pagoda-modell, så har vi skaffat en uppsättning dräkter 
som är unik i lajvsverige. Vi har skaffat en del kläder från Japan, men vi syr förstås också upp mycket själva 
också, i blandad asiatisk stil. Dessutom har vi en del udda intrigrekvisita, som en 100-kilos, 3 meter hög 
torii-port i graverat trä. 

 
Lajvet har 26 anmälda deltagare inkl arrangörer, varav 15 från Västra Götaland. Det är ett öppet arrangemang som 
välkomnar alla deltagare. Det har anslagits på spelkalender.se, presenterats på Prolog lajvkonvent 2010 och 
affischerats i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Lund och Visby. Lajvet är beskrivet på föreningens hemsida: 
www.ashika.info. 
 
Lajvet arrangeras av Göteborgsbaserade Ashika no Shakai. Föreningen har varit verksam sedan 2006 och den (alt. 
dess medlemmar) har åkt på två lajv (2006, 2007) samt arrangerat ett mindre lajv för 16 personer i Hässleholm, 
Skåne, 2008. Alla aktiviteter har utgått från den unika spelvärld som skapats i föreningen. Kommande lajv planeras 
att vara i Putsered i Halland, den närmsta plats vi fått tag på som passar våra behov. Med Ashika – Pärlsjön, en 
fristående del i kampanjen om Ashika, så tas ett stort steg för att etablera högkvalitativa svenska lajv med fokus på en 
annan fantasykultur än den klassiskt europeiskt medeltida. 

Göteborg 2010-06-12 

http://www.ashika.info/
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Budget för lajvet Ashika – Pärlsjön  
(arrangeras av Ashika no Shakai 17-20 juni) 
 
 
 
UTGIFTER (kr) 
150   Rabatt till en matlagare á 150 kr 
150 Rabatt till en funktionär á 150 kr 
2000  Reseersättningar  
500   Sanitet  
200   Hyra av extra paviljong  
800   Diskbaljor, sittkuddar och annan lägerutrustning (utöver vad föreningen täcker) 
700   Facklor, lyktor, marschaller, ljus, lampolja 
2800   Mat, grund 
1500   Mat, extra 
500   Intrigrekvisita 
200  Affischer 
500 Övrigt, oväntade utgifter  
_____ 
10 000 - SUMMA UTGIFTER  
 
______________________________________________ 
 
INKOMSTER (kr) 
750 5 personer anmäler sig tidigt för á 150 kr  
5250 15 personer anmäler sig sent för á 350 kr 
1500 15 personer betalar á 100 kr för extra mat  
 
_____ 
7500 - SUMMA INKOMSTER 
 
______________________________________________ 
 
BIDRAG (kr) 
2500 Bidrag från Sverok Väst  
 
_____ 
2500 - SUMMA BIDRAG 
 
______________________________________________ 
 
 
RESULTAT 
0 kr  
 


