PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7
2013-12-04
1. Mötet öppnades
2. Närvarande
Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, Maria M. Broman, Maud-Henrik
Jonsson
3. Val av mötesordförande
Maria M. Broman valdes till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Andreas Ekeroot valdes till mötessekreterare.
5. Val av justerare
Maud-Henrik Jonsson valdes till justerare.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med möjlighet att ändra den varefter mötet kommer på saker.
7. Nästa möte
Onsdagen den tjugoandra januari klockan 19:30.
8. Föregående protokoll
◦

Postboxnyckeln är tillbakalämnad av Maria, men ingen post har kommit till den nya
postboxen i Sundsvall förrutom adressändringsuppgifterna så Andreas U undersöker vad
som hänt.

◦

Det saknas en motivering i protokollet från 13-09-02 på varför Östersunds Historiska
Sällskap fått projektbidrag. Andreas U skriver en motivering.

◦

Överlämningsarbetet från föregående kassör till nuvarande kassör fortgår.

◦

Inget har hörts från Robin Östman angående Level Up-utbildningar.

◦

Andreas E skrev inget nyhetsbrev pga reglerteknik och riksmöte.

9. Ekonomisk rapport
Inget har hänt. Under mötet togs det upp att styrelsen förmodligen har kvar ett abbonemang
på Fort Knox (bokföringsprogram). Andreas U kontaktar dem och säger upp abbonemanget.

10. Diskussionspunkt: Projektbidragsregler
Vi är inom styrelsen inte överens om hur vi ska tolka projektbidragsreglerna, det behöver vi
vara om vi ska kunna dela ut projektbidrag på ett konsekvent sätt och samtidigt behålla
föreningarns förtroende. Bonusdiskussion: Hur får vi föreningarna att lyckas med sina
bidragsansökningar?
I korthet kom styrelsen fram till att:
◦

Projektbidraget ska gå till ett projekt som ligger utanför den ordinarie verksamheten.

◦

Projektbidragsansökningar behöver en budget med intäkter och utgifter för hela projektet.
D.v.s. ha inte en budget för delar av projektet, utan allt ska med.

◦

Föreningarna som söker projektbidrag behöver prestera en egen insats av något slag. Det
kan vara ideellt arbete, en kapitalinats eller liknande.

◦

Styrelsen vill ta fram en guide som visar hur föreningar kan söka projektbidrag.

◦

Styrelsen ska visa projektbidragsreglerna på årsmötet.

11. Projektbidragsansökningar
STYX
Styrelsen anser att projektet med god sannolikhet kan sprida spelhobbyn till nya spelare och
väljer därför att bevilja hela projektbidraget.
Njurunda Warhammersällskap
Styrelsen anser att projektets mål att visa upp spelhobbyn och rekrytera nya medlemmar till
föreningen ligger i linje med Sverok NNs projektbidragsregler, därför väljer vi att bevilja hela
projektbidraget.
Maria M. Broman stod ute i snöstormen under diskussionen och beslutet.
12. Mer årsmötesplanering
Årsmötesplaneringen gicks igenom.
13. Mötet avslutades

_____________________________

_____________________________

Mötesordförande

Mötessekreterare

Maria M. Broman

Andreas Ekeroot

_____________________________
Mötesjusterare
Maud-Henrik Jonsson

X-Wing Miniature Game Turnering i Östersund
Första veckan i December kommer vi att hålla den första miniturneringen i X-wing Miniature
Game i Östersund. Vi kommer att hålla den i lagomt stor utsträckning och försöker hålla den
till 8-10 deltagare. Vi startar kl 10:00 och beräknas spela 4st 80 minuters matcher med 10
minuter mellan matcherna för rapportering och bordbyte. Detta snabba spelformat kan locka
fler nya spelare till hobbyn då matcherna är kortare reglerna enklare och figurerna
färdigmålade. Detta kan locka fler nya selare som kanske avskräcks av warhammer och
liknande där målningen är en stor del av hobbyn. 3 av de befintliga sparna kommer att står
med sina egna skepp till förfogande för utlåning till nya spelare.
Planen med denna lilla turnering är att sprida detta underbara spel och låta X-Wing
communityn i Östersund växa lite inför julhandeln 
Målsättningen är att när allt material för att hålla störra turneringar och med vanan av att driva
X-wing i turneringsformat införskaffats hålla en gränsöverskridande större tunering där vi
bjuder in och eller samordnar med X-wing spelarna i Västernorrland. (I första hand samarbete
med Navet.)
Planerade Inköp inför Östersunds turneringen om bidraget går igenom:
Priser:
2st mindre skepp ca 110:- styck som priser där det ena går till best sportsmanship och ett går
till bästa unga deltagaren.
2st vinylmattor som efter turneringen går som finalpriser till deltagarna på finalbordet. Där
vinnaren får välja först.
Lokaler:
Kommer att hållas i grannlokalen till STYX ordinarie lokal. Finansieras genom samarbete
med Studiefrämjandet.
Total summa för ansökan:
2 x 299:2 x 110:Totalt 818:-

Njurunda Warhammersällskap ansöker härmed om 5000:- till terräng samt lokalstöd.
Sällskapet har vuxit och är i behov av ytterligare ett spelbord med terräng.
Vi tänker även satsa hårt på nyrekrytering och detta genom öppna spelträffar.
Vi lägger själva ut pengar för fika samt priser i turneringar, kostnader för annonser och annan
reklam står även vi för. Andra kostnader för oss som vi även står för är transport av
föreningsinventarier. Som ni ser i kalkylen så är detta beräknat per tillfälle så vi kommer att lägga ut
3500:- per tillfälle ur egen ficka, gångra detta sex gånger så kommer vi att lägga ut 21000:beroende på om vi kan få låna vagn, få gratis annonser och dylikt. Vi kommer att försöka att få
sponsorer och externa finnansiärer så långt som möjligt.
Kalkyl
turnering priser:
Annonser:
Reklam:
Transport: (säpvagn)
fika:
summa tillfälle:

600:500:500:400:1500:3500:-

Vi planerar att köpa gamesworkshops olika produkter till terräng och spelbord. Dessutom så
planerar vi att hålla i en turnering på vårkanten och ytterligare 5 stycken spelträffar. Lokalen vi
brukar hyra kostar 100 kr tillfället. Nedan följer inköpslistan
2st garden of morr a'
2st citadel wood a'.
Tempel of skulls.
2st Scenery paint.
Citadel realm of battle.
Lim & penslar.
Lokalhyra x6.

360
220
250
310
2100
270
100

Summa 5000
föreningens nr är F120294-4
föreningens plussgiro nr är 165 29 42-2
Eventuella frågor kan ställas till sällskapets Vice ordförande Robin Östman. Tel 0702065965
Mail robin.nwhs@hushmail.com
Med vänliga hälsningar Robin Östman Vice Ordförande Njurunda Warhammersällskap.

