STYRELSEMÖTE FÖR SÄVSPEL
DEN 21 AUGUSTI 2019 PÅ KULTURHUSET KLOSSEN
§1

NÄRVARANDE:
Linus Råde, Adam Vestman, Elias Viklund,
Simon Lundgren

MÖTETS ÖPPNANDE
Simon Lundgren förklarade mötet öppnat.

§2

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Styrelsen beslutade
att

§3

välja Simon Lundgren till mötesordförande.

VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Styrelsen beslutade
att

§4

välja Elias Viklund till mötessekreterare.

VAL AV MÖTESJUSTERARE
Styrelsen beslutade
att

§5

välja Adam Vestman till mötesjusterare.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Styrelsen beslutade
att

§6

godkänna dagordningen.

VERKSAMHET
A. SÄVARDAGEN RAPPORT
Föreningen medverkade på årets Sävardag. Det var vid Sävar IP i år istället för i
centrum av byn. Vi behöver fundera på olika sätt som vi kan synas på event, vilka
spel vi har med oss etc. Vi hade inte jättemycket besökare men vi tycker ändå det
är viktigt att vi medverkar. Till kommande år önskar vi att Sävardagen läggs i
anslutning till Sävar marknad då vi tror att det gynnar föreningslivet i Sävar och
det skulle generera fler besökare till Sävardagen.

B. KULTURDAGEN RAPPORT
Föreningen medverkade på Sävar skolas kulturdag. Elias från styrelsen var där
med brädspel. Det gick bra och det var uppskattat av ungdomarna och lärare.
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Cirka 20 personer som deltog. Föreningens nyinköpta KLASK var populärt,
tillsammans med Icecool. Personer ville spela rollspel med detta var inte möjligt
då Elias var där själv från föreningen. Vi tycker att det är viktigt att vi är med och
har en koppling till Sävar skola. Vi hoppas att vi kan vara med nästa år.

C. 2 DAYS IN UMEÅ
Föreningen har fått inbjudan till att delta på 2 Days in Umeå även i år. Festivalen
sker den 6–7/9 2019. Vi tänker oss liknande upplägg som förra året med lite enkla
snabba brädspel och kort och enkelt rollspel.
Styrelsen beslutade
att

vi tackar ja till inbjudan och medverkar på festivalen. Från styrelsen
kommer samtliga att försöka vara med.

att

Simon tar kontakt med Linus Ahlbin på Umeå kommun angående mer
information.

D. SÄVCON
Styrelsen beslutade
att

fastställa priset för SävCon till 200kr (26 år eller yngre) och 250kr (27 år
och äldre). Samt 100kr för ett dagspass.

att

köpa in konventshjältetröjor, men endast om detta går att göra via bidrag
från Region Västerbotten.

att

de som ställer upp som konventshjältar under konventet får som tack ett
gratis medlemskap.

I. ROLLSPELSKVÄLLAR
Vi vill arrangera rollspelskvällar för att locka fler deltagare till SävCon. Vi
vill arrangera en i Sävar och en i Umeå. Samarbeta med Tonårsgruppen
samt Sävar fritidsgård i Sävar. Göra en på Klossen tillsammans med deras
ungdomsrollspelskvällar.
Styrelsen beslutade
att

arrangera en rollspelskväll den 20 september kl. 18.00 på Sävar
EFS.

att

arrangera en rollspelskväll den 15 oktober kl. 18.00 på Kulturhuset
Klossen.
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§7

att

Simon tar fram marknadsföringsmaterial för dessa kvällar.

att

Elias ansvarar för att hitta spelledare.

att

ta upp punkten på ett styrelsemöte efter SävCon för uppföljning.

LOKALEN
Vi har fått en del klagomål på att vi glömmer att låsa dörren samt att ugnen glöms
på. Detta har vi tagit upp med de som nyttjar lokalen. Lite problem med disk,
vilket vi också tagit upp med de som nyttjar lokalen. I övrigt så är det en väldigt
bra lokal.

§8

EKONOMI
A. RAPPORT
Adam saknar fortfarande behörighet till banken, detta på grund av långa
handläggningstider hos Swedbank. Simon går istället igenom hur ekonomin ser
ut. Just nu har vi 15’500kr på kontot och då ska vi dels få åter pengar från
Studiefrämjandet samt att betalning ska ske till Z-profil för styrelsetröjorna.

B. CIRKLAR
Vi behöver skicka in aktivitetsrapport och cirklar till Umeå kommun samt
Studiefrämjandet.
Från Umeå kommun kommer vi få 4’877kr i aktivitetsbidrag.

C. INKÖP
Styrelsen beslutade
att

godkänna inköpet av KLASK och Icecool2.

att

köpa in ett KLASK med ett Sävspel-bräde.

att

köpa in två SävCon strandflaggor, men endast om vi kan får bidrag för
inköpet.

att

köpa in Dungeons & Dragons 5th edition rollspelsböcker till föreningen.
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D. SWEDBANK
Styrelsen beslutade
att

§9

utse Simon Lundgren (ordförande), 960116-6433, och Adam Vestman
(kassör), 990818-9412, eller den de sätter i sitt ställe, att oinskränkt
företräda föreningen var för sig. Denna rätt innebär bland annat, men
inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt
att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens
internetbank.

MÖTETS AVSLUTANDE
Simon Lundgren avslutar mötet.

UNDERSKRIFTER

____________________________________
Simon Lundgren, mötesordförande

____________________________________
Elias Viklund, mötessekreterare

____________________________________
Adam Vestman, mötesjusterare

Styrelsemöte 2019-08-21

Sida 4 av 4

