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1.

Mötesprotokoll för Sverok Jönköping – Kronobergs
Årsmöte den 3 mars 2013
Mötets öppnande.

Tomas Skoglund öppnade mötet.

2.

Fastställande av röstlängd.

Röstlängd fastställdes enligt följande:
Christopher Josefsson (Crosscon), Jonas Linde (Institutet för Taktiska Studier),
Marcus Liffner (UtsiktGamers), Erik Berglund (November India), Tomas Skoglund
(WASP), Sofia Bergenholtz (Juneborg), Mats Rappe (Berghem), Claes Gerleman
(G&B Huvud), Lillian Malander (G&B Huvud), Karl Malander (G&B Huvud), Alexander
Göransson (G&B-SYD), Johan Jonsson (G&B-SYD), Karin Rappe (Juneborg), Oskar
Josefsson (WASP), Adam Florentzson (G&B-SYD).

3.

Val av mötesordförande.

Karin Rappe valdes till mötesordförande.

4.

Val av mötessekreterare.

Johan Jonsson valdes till mötessekreterare.

5.

Val av justeringsmän och rösträknare.

Tomas Skoglund och Claes Gerleman valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

6.

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes med tillägget ”18.Övriga frågor”.

7.

Mötets behörighet.

Mötet befanns vara behörigt.

8.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Tomas Skoglund presenterade verksamhetsberättelsen (se Bilaga 1). Johan Jonsson
presenterade den ekonomiska berättelsen (se Bilaga 2) och ”Godkända bidrag 2012”
(se Bilaga 3). Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och ”Godkända
bidrag 2013” lades till handlingarna.

9.

Revisionsberättelse.

Johan Jonsson presenterade revisionsberättelsen (se bilaga 4). Revisionsberättelsen
lades till handlingarna.

10.

Ansvarsfrihet för avgående styrelse.

Mötet valde att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

11.

Verksamhetsplan och budget.

Johan Jonsson presenterade verksamhetsplanen (se bilaga 5).
Röster på mötet framförde åsikten att mötesplatser – exempelvis konvent och lokaler
– skall prioriteras vid bidragsansökningar.
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Mötesprotokoll för Sverok Jönköping – Kronobergs Årsmöte den 3 mars 2013

Johan Jonsson föreslog att de två sista meningarna under rubriken ”Direkt
verksamhetsstöd” med lydelsen:
”Under2013kommerviattfortsättaarbetaenligtettsystemdärvihartre
bidragsansökningsperioderperår,denförstaär1/130/4,denandraär1/530/9och
dentredjeär1/1031/12.Dettaförattallaföreningarnaskallhaenchansattsökabidragpålika
villkorochundvikaförsttillkvarn,detvillsägaattdeföreningarsomharinsiktinärbidragenbörjar
rullainfrånlandstingenannarsskullehastörreförutsättningarattfåbidrag.” stryks.

Detta bifölls.
Med dessa ändringar lades verksamhetsplanen till handlingarna.
Johan Jonsson presenterade budgeten (se bilaga 6).
Claes Gerleman föreslog 2 ändringar: -2000 i Direkt verksamhetsstödstöd och +2000
i Icke direkt verksamhetsansluten verksamhet. Mötet valde att bifalla ändringarna.
Med dessa ändringar lades budgeten till handlingarna.

12.

Propositioner och motioner.

Inga motioner eller propositioner utöver budget och verksamhetsplan hade inkommit.

13.

Val av ordförande.

Valberedningen föreslog Cristopher Josefsson.
Mötet godkände valberedningens förslag.

14.

Val av Kassör.

Valberedningen föreslog Johan Jonsson.
Mötet godkände valberedningens förslag.

15.

Val av övriga ledamöter.

Valberedningen föreslog:
Jonas Linde
Tomas Skoglund
Markus Liffner
Sofia Bergenholtz
Alexander Göransson
Andreas Westman
Markku Engström
Mötet godkände valberedningens förslag.

16.

Val av revisor.

Valberedningen föreslog Daniel Henriksson och Lilian Malander.
Mötet godkände valberedningens förslag.

17.

Val av valberedning.

Valberedningen föreslog:
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Bilaga 1

Verksamhetsberättelse
Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 löpande hållit styrelsemöten, vi har bytt
forum för de flesta möten från fysiska möten till skypemöten då det är både enklare
att samla alla och billigare. Vi har givit stöd till våra medlemsföreningar i form av
monetära bidrag och varit delaktiga i bl.a Bibbcon.
Pga mängden ansökningar så fanns det inte tillräckligt med pengar för att uppfylla
alla ansökningar fullt ut så vi har också börjat arbeta på en bidragssökningsguide.
Guiden ska göra det lättare att se hur man söker pengar ifrån andra organ än oss för
att komplettera de bidrag vi delar ut.
Styrelsen har även gjort en rundringning till våra föreningar angående deras behov
och önskemål som vi ska arbeta med kommande verksamhetsår.

Bilaga 2
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Bilaga 3






Godkända
bidrag 2012

Förening
Berghem
Juneborg
TranåsWH
Urshult
G&BHuvud
G&BHuvud
G&BHuvud
G&BHuvud
KrigshjärtaN
LJUD
LJUD
Berghem
D.O.M.M.
G&BSYD
TranåsWHförening
LJUD
LJUD
Crosscon
Summa:
7500
4590
4500
10000
6000
2000
10000
7000
9000
6570
6730
7500
25000
8000
5500
5000
4920
7000
136810,00

Sökt
Beviljat
jkpg
kronoberg
7500
4590
4500
7000
4000
2000
9000
7000
6000
6000
5500
7500
20000
8000
5500
5000
4920
7000
108010,00 13000,00
Syfte
Byggeavugn.
Förbättringaravmedeltidshus.
Arrangemang:turnering
Expansionavförening.Materialochinventarieinköp.
Spel/utställningslokalMuseumCthuliana
Arrangemang:KonventPrecon
LokalbidragMartinsgården
Arrangemang:KonventContainer
Arrangemang:Lajv
Inköpavlajvutrustning
InköpavlajvutrustningFalkfanan
Arrangemang:Lajv
Lokalbidrag
Arrangemang:turnering,inköpavmaterial
Arrangemang:turnering
Inköpavlajvutrustning
InköpavlajvutrustningFalkfanan
Arrangemang:Konvent
Totalt:121010

sida
3
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24

Ansökan om projektbidrag för bygge av en ugn i Berghem.
Vi vill bygga en ugn på vårt lajv område Berghem.
Genom den här viktiga tillbyggnaden i byn räknar vi också kunna kraftigt utöka
antalet samtidiga personer som kan lajva i byn. I dagsläget har vi ett tak på runt
300 personer per lajv. Mer än så går det helt enkelt inte att laga mat till. Med
den här ugnen räknar vi kunna försörja 750 personer samtidigt, vilket ju ger
helt andra möjligheter till storslagna lajv och andra träffar där.
Vi vill också kunna baka och laga mat på de sätt som gjordes vid de tider som
våra lajv oftast speglar, alltså tidig medeltid några århundraden frammåt.
Samtidigt vill vi lära oss och andra hur det gick till när man använde en riktig
stenugn på riktigt. Det är ju inte så enkelt som en del tror.

Vi hoppas att ni kan förmedla detta bidrag så vi kan bygga ugnen under våren,
runt påskhelgen.

Budget för bygge av ugn:
Tegel

5920:-

Murbruk och betong

1906:-

Armering

1368:-

Spjäll lucka

3332:-

Övrigt

2474:-

TOTALT

15000:-

Vi söker bidrag med 7500:- för detta bygge.
Alltså för hälften av kostnaden.
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Vi kommer att utföra allt arbete själva på ideel basis. Det är därför det blir så
väldigt billigt jämför om vi skulle ta in en profesionell hantverkare.

Här är en bild som visar hur ugnen kommer att se ut.

Med vänlig hälsning/ Styrelsen i Berghemsvänner.
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Ansökan om investeringsbidrag till föreningen Juneborg
Vi har och håller på att bygga ett 1100-tals-hus i lajvbyn Berghem.
Till huset har vi också påbörjat en bakugn som ligger i en slänt några meter från huset. Den är i stort sett
klar nu. Allt som vi klarar av att bygga och mura har vi gjort. Vi har däremot stött på patrull med att gjuta
en egen ugnslucka i gjutjärn till ugnen. Så vi skulle behöva köpa en färdig.
Det finns att köpa begagnade på Blocket som kan modifieras till att passa, men dom har ruskigt varierande
priser. Dom kan finnas att köpa för allt mellan 600 – 2000 kr när dom dyker upp.
Därför skulle vi behöva ansöka om ett bidrag på runt 1000 kronor. Det bör räcka.
Sedan vill vi installera värme i huset så att det går att använda andra tider än på bara sommaren. Just nu
har vi en öppen eldstad i huset, men det är direkt livsfarligt att använda den, eftersom vi inte har någon
skorsten. Hela huset blir fyllt av kolmonoxid och rök. Vi behöver någon form av kamin
Det här är inget vi får bygga själva. Möjligen att vi får göra infästningen i väggen själva. Det hela måste hur
som helst godkännas av en sotare i efterhand för att få användas.
Vårt hus är det som är bäst vinterbonat i Berghem, eftersom det har rejäl isolering på taket och väggarna
är tjocka. Om just vårt hus blir vinterbonat, blir alltså det mycket lättare att sova någonstans i byn
överhuvud taget när väderleken är kallare än sommarvärme.
En bra kamin att köpa kan vara den här:
http://www.tradera.com/kamin-wildo-auktion_1607_150030330
Den kostar 1250 kronor. Sedan tillkommer lite infästningsgrejor och isolering mot värmen som skall in i
väggen för runt 400 kronor och sotarinspektionen för 1400 kronor.
Slutligen skulle vi vilja göra lite bättre reklam för oss, för att synas lite bättre. Vi tänkte att vi skulle skaffa
en gatupratare, typ något sådant här: http://skyltab.se/gatupratare-c-101.html. Med texten ”Medeltid, 1
tr” så borde risken att folk kommer förbi spontant när vi har möten öka ganska ordentligt. Den minsta
kostar 440:- plus frakt på 100 kronor.

Ugnslucka
Kamin
Isolering
Sotarinspektion
Gatupratare

1000
1250
400
1400
540

Summa

4590

Vi ansöker därför härmed om bidrag på 4590 kronor.
Styrelsen för medeltidsföreningen Juneborg

Bg 359-7069
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120307


Hej!

JagheterEmilLindströmochärordförandeiTranåsWarhammerförening.
Jagharfåttuppgiftenatttahandombidragsansökanförettkommandearrangemang

VibeslutadepåvårtårsmöteijanuariattviskallarrangeraspeciellaWarhammer40000lördagar
(nedankallat40khelger)
Dessaharviarrangeratnu,ungefärvarannanhelgochdetharhittilsvaritettuppskattatinslag.

Mennuharviistyrelsenbeslutatattviskallhaenlitestörre40khelg.Förattnåuttillflerochinte
baramedlemmariföreningen.
Dettakommerattskelördagen14aprilivårlokal.
Vihartänkthaensåkallad"Killteamturnering"därspelarnaharenmindrearméochmatcherna
spelaspåmindreyta.Dettaförattdeltagaresomännuinteharsamlatihopenstorstyrkaocksåska
kunnafåkännahurdetärattspelaturnering.Viharintetänktatttanågondeltagaravgiftfördetta.

Menförattkunnaarrangeradethäridenomfattningenvivillochhoppaspå,behöverviockså
ansökaomlitebidrag.
Viskulleviljaansökaom4500:somskallgåhuvudsakligentillspelmaterial(Terräng,tärningarmed
mera)menocksåtillövrigautgiftersomkandykauppochejärplanerade.
Viharäventänktanvändaliteavdessapengartillmarknadsföringavarrangemanget(affischersamt
eventuelltidningsnotis)

Budget:

Kostnader:
Inköpmaterial:4000:
Marknadsföring:200:
Oväntadeutgifter:300:

Inkomster:


Dettaärhurviistyrelsenhartänkt.Vihoppasattdetärtillräckligtmedinformationochattansökan
kangodkännas.
Saknasnågotärdetbaraatthöraavsig.
Senärviliteosäkrapånärerabidragbetalasut.Vilkadatumärdetsomgäller?

HarnifrågoromarrangemangetkannihöraavertillRogerGudmundsson,somäransvarigförvåra
40khelger.0730653003
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Frågoromansökankannitamedmigpåmailenhärelleralternativtviatelefon(Nummerfinnslängre
ner)

Viönskarenbekräftelsepåmottagenansökan!Tackpåförhand.

Vänlighälsningar

Styrelsen
TranåsWarhammerförening

www.twf.sverok.net


EmilLindström
Ordförande
0768263021


Ska ju givetvis inte glömma bort kontouppgifter!
Nordea
Plusgiro: 1597916-4

//Emil
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120416
Föreningsinformation
http://usf.sverok.net/?page_id=190
Här kommer en kopia från budgeten skriven till årsmötet 2012. Den stämmer nu inte helt
eftersom vi beslutat i efterhand att lägga ner planerna på en "kommunal fritidsgård" då det är
för strikta regler angående lokal tillgänglighet dvs handikapps toalett, ramper osv.
Budget 2012
Urshults Spelförening

Utgifter: 154910kr
Hyra 7000 * 12 = 84000kr
Bredband 180+130 * 11 = 3410
brädspel inköp 10000kr
Dator inköp 20000kr
tvspel inköp 12000kr
Biljard 2000kr
Pingis 500kr
Godis/Fika 3000kr
Övrigt 20000kr
Inkomster: 157420kr
Sverok lokalbidrag: 2000 * 12 = 24000kr
Sverok Årsbidrag 4000 + 60kr * 40 medlemar under 25 = 6400kr
Sverok Träffbidrag 4000kr
Kommunalt hyresbidrag: 4200 * 12 = 50400kr
Kommunal fritidsgård: 500 * 30 veckor = 15000kr
Kommunalt aktivitetsstöd: 4 kr * 90 kryss * 12 månader = 4320
Datorplatser 150kr * 6 datorer * 12 = 10800kr
Medlemsavgifter Guld 500 * 15 = 7500kr
Medlemsavgifter 200 * 60 = 12000kr
Bidrag/Sponsring 20000
Godis/Fika 3000
RESULTAT +490 kr

Som ni ser i budgeten har vi planer på att utöka våra aktiviter. Vi har redan "lånat" in en riktig
darttavla och köpt in lite pilar och annat som kan tänkas behövas till det. Sedan har vi planer
på att utöka "allmänna" datorer till våra medlemmar då det är det största intresset bland
dagens ungdomar.

Så det vi söker är 10000kr att expandera våran förening. Vi har ännu inte varit ute och
informerat om föreningen i bygdens skola men tror det kommer finnas ett stort intresse och
vill då ha lite fler aktiviteter att erbjuda!

mvh
Ordförande Joel Sund
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120429
Jönköping

Ansökan om konventsbidrag
Vi ansöker härmed om konventsbidrag för vårt konvent Precon som hålls 16
juli- 29 juli på Martinsgården, 562 30 Norrahammar. Precon är ett
tillfälle att samla ihop spelare som vill köra längre scenarion och korta
kampanjer utan att bli störda. Tidigare har vi kört bland annat kampanjer
med Spanska inbördeskriget som tema. Vi ansöker om 2000 kr för att kunna
genomföra arrangemanget. Bidraget kan betalas ut till vårt plusgiro 34 64
39-3.
Tack på förhand!

_______________
Claes Gerleman
Ordförande G&B Huvud
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120429
Jönköping

Ansökan om lokalbidrag
Vi ansöker härmed om lokalbidrag för vår lokal på Martinsgården, 562 30
Norrahammar. Vi är en stor förening som har regelbunden verksamhet. Vår hyra
är på 60 000 sek. Vi ansöker om 10 000 kr. Lokalbidraget kan betalas ut till vårt
plusgiro 34 64 39-3.
Budget
Inkomster
Medlemsavgifter
Bidrag från Sverok-förbundet
Kommunbidrag
Övriga bidrag
Arrangemang
Eget kapital
Summa

6500
12000
5000
10000
6500
16000
56 000

Utgifter
Hyra
Marknadsföring
Administration
Förbrukningsinventarier
Summa

60 000
2000
2000
2000
66000

Tack på förhand!

_______________
Claes Gerleman
Ordförande G&B Huvud
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120429
Norrahammar

Ansökan om konventsbidrag
Vi ansöker härmed om konventsbidrag för vårt konvent Container som hålls 20
juli- 29 juli på Martinsgården, 562 30 Norrahammar. Vi ansöker om 7 000 kr för
att arrangemang och marknadsföring. Container är ett mysigt arrangemang som
hålls sedan mitten av nittiotalet. Det sträcker sig över tio dagar. Vi räknar med
ca 100 deltagare under tio dagar. Bidraget kan betalas ut till vårt plusgiro 34 64
39-3.
Budget
Inkomster
Inträden
Kiosk
Summa

6500
1000
7500

Utgifter
Marknadsföring
Arrangemang
Förbrukningsinventarier
Övrigt
Summa

3000
7500
2000
2000
14500

Tack på förhand!

_______________
Claes Gerleman
Ordförande G&B Huvud
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Ansökan om projektbidrag för arrangerandet av tre större lajv
Under året arrangeras det en handfull större arrangemang i Jönköpings län inom Sveroks
intressesvär. Få når hundra eller fler deltagare. Av dessa fåtalet större arrangemang står
föreningen Berghems vänner själva för tre stycken (utöver alla de lajven som hyr plats i vår
by).
Det rör sig om lajven;
Domen över Hjorvard, ett vikingalajv med fokus på nybörjare, Ca 150 deltagare
Kampen i Ringen, en stor och väletablerad kampanj med lång historia, Ca 150 deltagare
Död mans hand, ett vildavästern lajv, ca 100 deltagare
Vi har tidigare aldrig sökt pengar av distrikten för våra egna arrangemang. Nu söker vi dock
bidrag för de här lajven.

Domen över Hjorvard är till stor del ett nybörjar-lajv, så det söker vi mest för. Vi vill ju sprida
lajvhobbyn och få in fler utövare.
Till det lajvet skulle vi vilja hinna och få råd till en spång ner till badbäcken. Det behövs
impregnerade bräder där, eftersom vägen dit går genom ett träsk. Vi har arbetskraften, men
inte råd med bräderna. En sanbb överläggning ger att det borde gå på ungefär 2500 kr. Vi
söker alltså bidrag för det.
Vi söker också 500 kronor för att göra lite något lite extra till deltagarna så att dom känner
en wow-känsla vid något tillfälle. Kanske en efterrätt eller lite underhållning.

Död mans hand är ett lajv i lite annorlunda miljö och vi skulle vilja skaffa ite mer dekor för att
kunna dekorera om byn smidigt så att den ser ännu mer ut som hämtad ut vilda västern. I
början av juni vill arrangörerna bygga ett vedskjul för att dölja all ved vi behöver i byn. Dom
anser att det är den som stör vilda västern-stämningen mest just nu. Vi söker 2000 kronor
för virkesinköp till det skjulet för det lajvet. Vi skall försöka få till det så att lajvet också får ett
förråd för sina vilda vesternprylar i anslutning till det skjulet.

Kampen i Ringen skulle vilja kunna bjuda på lite bättre mat till deltagarna än man har råd
med just nu. Mat är dyrt och man kan inte begära att folk betalar för mycket. Det skrämmer
bort dom yngre som kanske inte har så mycket pengar. Vi söker därför 2500 kronor i bidrag
till det lajvet. Mest till bättre mat för deltagarna.

Alla pengar vi kan få är naturligtvis välkomna, men vi vill väl på något sätt att det bör ligga i
nivå vad distriktet ger till andra stora arrangemang.

17(25)

Till Domen över Hjorvard söker vi 3000 kr. Till Kampen i Ringen söker vi 2500 kr och till Död
mans hand söker vi 2000 kr.
Arrangemangen kommer att genomföras även om vi inte får bidraget, men det kommer
underlätta för oss att göra bättre lajv och skaffa det som saknas till lajven.

För Föreningen Berghems vänner
Mats Bergström
Ordförande
Företagskonto, Swedbank
”Berghems vänner”
8417-8 24 726 151 –
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Äskning om bidrag
Hej, Vi i G&B Syd vill ansökan om ett ekonomisktbidrag på 8000 kronor. Pengarna kommer
gå till inköp av färg, terräng och materiel att bygga spelbord och terräng av. Tanken är att vi
skall hålla en figurspelsturenring i höst och sedan ett återkommande konvent på våren. Detta
bidrag skulle göra att vi kan höja nivå på vårt arrangemang och även göra det till en helhets
upplevelse där det inte bara finns möjligheten av att deltaga i turnering utan även få hjälpa att
måla upp sina figurer och fri tillgång till färg.
Kan G&B Syd h flera årliga figruspelstureningar som komplement till vår övriga verksamhet
kan vi som förening växa och även bli mer utåtriktade men till det behövs ett ekonomiskt stöd
som inte styrelsen kan ge en specifik grupp i föreningen.
Nedan ser ni en lista på tänkta inköp, priserna är tagna från företaget Fantasia och deras
webshop som återfinns på adressen www.speltid.se
- Citadel mega paint set

4315

-Citadel Realm of battle bord

1899

- Imperial sector

860

- 3 st moonscape

507

- 2 battle scape

418

Summa: 7999

Hoppas ni kan godkänna vår äskning om detta bidrag för att utöka vår verksamhet.
Pengarna kan sättas in på Nordea bankkonto: 4007 00 92091
Å det vänligaste
– Christoffer Gullberg, ledamot i G&B syd
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Hej!
Vi har nu tänkt ut ett arrangemang.
Vi tänker arrangera en tvådagars 40-000-turnering för alla intresserade och ska även vara
gratis att delta i.
Denna kommer i första hand arrangeras i vår lokal, men skulle det visa sig att intresset blir för
stort har vi diskuterat att flytta det till kraftverket.
Men vi tror inte att det kommer behövas.
Vi kommer "marknadsföra" oss på vår hemsida samt facebooksida samt bjuda in vänner från
utanför Tranås.
Bidraget vi söker kommer huvudsakligen gå till spelmaterial men även till priser och andra
småsaker som kan behöva köpas in.
Detta hjälper oss även vid framtida arrangemang, då vi får större lager terräng och då kan
arrangera större saker.
Nedan följer en enklare budget
Kostnader:
Inköp material: 4500:Priser: 600:Oväntade utgifter: 400:Inkomster:
Totalt: 5500:-

Bankuppgifter:
Nordea
Plusgiro: 1597916-4
Frågor angående arrangemanget och ansökan kan ställas till mig! (Emil)
Vänliga hälsningar
Styrelsen
Tranås Warhammerförening
www.twf.sverok.net

Emil Lindström
Ordförande

076-8263021
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Bidragsansökan till Sverok Jönköping-Kronoberg 2012
Från föreningen LJUD

Ansökan: Utrustningsansökan
Beskrivning av ansökan:
Under 2012 har Ljud stöttat en ny mindre förening, med begränsade tillgångar, genom att låna ut utrustning
gratis till två evenemang. Detta har varit väldigt givande för oss, att se nya lajvare få komma ut till olika lajv
och se våran utrustning nyttjas.
Nackdelen är att slitaget det ger på utrustningen är rätt högt, i förhållande vad det ger inkomst. Kärnan i
våran utrustningsdepå är över fyra år gammal, och det börjar märkas, främst på vår paviljong. Vi behöver
därför expandera vår utrustning, främst tält, så att slitaget kan spridas ut jämnare, men också så att vi kan
låna och hyra ut utrustningen till fler.
Vi har dessutom märkt att det har en tendens att hopa sig flera evenemang samtidigt, då har vi svårt att dels
täcka våra egna behov, samt de önskemål om att få hyra av oss som andra föreningar har. Till och med ibland
så har vi problem att täcka när folk ska åka som olika grupper på SAMMA lajv.

Ekonomisk översikt av ansökan:
Tält
Vi söker av sverok:

8000 sek
5000 sek

Kontouppgifter:
Bank: Swedbank
Clearingsnr:8150-5
Kontonummer: 914 751 224-9
Kontakt: Daniel Hollender 0728300663
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Bidragsansökan till Sverok Jönköping-Kronoberg 2012
Från föreningen LJUD

Ansökan: Falkfanan
Beskrivning av ansökan:
Ljud har öppnat ett samarbete med bla föreningen LRS samt Hammarorden om att tillsammans åka på
Krigshjärta VI som är under sommaren 2013. Intresset är stort inom Jönköpings och växjö trakten för
kampanjen och vi försöker så gott vi kan hjälpa till med lägerutrustning och en del personlig utrustning.
För att underlätta för nytt folk att kunna följa med oss, så vill vi i LJUD fortsätta utvidga vårat förråd av den
dyrare utrustningen. Personliga kläder ska lajvarna sy själva, men som ett fortsatt stöd till lajvarna försöker
vi stödja med uniform och delar av rustning och vapen så gott det går.

Ljud har tidigare fått ett bidrag för det här projektet som har kommit till god nytta. Hjälmarna som
köpts in och uniformerna som sytts upp har använts på två lajv redan. Värt att notera att de flesta
som lånade dessa var första gångs lajvare, eller deltog för första gången i Krigshjärta.
Nu söker vi för att kunna börja utvidga utrustningendepån så att vi faktiskt kan låna ut vapen med,
dså detta har varit en bristvara tidigare.

Ekonomisk översikt av ansökan:
Bågar:
4st *450
Frakt

1800
200

Boffervapen:
4 st * 705 kr
Frakt

2820
100

Summa vi söker:

4920

Kontouppgifter:
Bank: Swedbank
Clearingsnr:8150-5
Kontonummer: 914 751 224-9
Kontakt: Daniel Hollender 0728300663
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Hej
Vi i föreningen CrossCon önskar söka bidrag för 2012 för att stödja vår verksamhet, främst
bestående av konventet CrossCon som nu är inne på sin nionde uppsättning. Vi ansöker om
7000kr som ska hjälpa oss att bekosta marknadsföring (ca 4000kr), lokalkostnader (ca
8000kr) samt verksamheten i stort.
Med vänliga hälsningar
Kassör
Henrik Lindén
Tycho Brahes gata 41517 Görteborg
Tel: 073-4379772
E-Post (föreningen): crosscon.gislaved@gmail.com
E-Post (privat): henriklinden87@gmail.com
Hemsida: http://www.crosscon.se
Förenings-ID (Sverok): F050301-1
Bankgironummer. 5566-9923
-www.crosscon.se
crosscon.gislaved@gmail.com
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Verksamhetsplan för Sverok
Jönköping-Kronoberg år 2013

Distriktsstyrelse
Styrelsenskaunderåretharegelbundnaprotokollfördamöten.Styrelsenskallarbetapåettsätt
somgördetmöjligtförallamedlemmarattvaraengageradeochdelaktiga.

Bidrag från Landsting och regionförbund
Underåretkommerviattsökabidragfrånregionförbundoch/ellerlandstingiVäxjöochJönköping.

Icke direkt verksamhetsansluten verksamhet
Kursverksamhet
IsamarbetemedStudiefrämjandetkommerviunderåretattgenomföraettflertalriktade
ämneskurserisyfteatthjälpavåramedlemmarattutvecklasinomsinarespektiveverksamheter.
Kurseriföreningsutvecklingochföreningsteknikkommerävenattarrangeras.Vikommerocksåatt
deltaiLevelUpprogrammetavkursersomSverokRiksharstartat.

Föreningsmöten och Spel-event
Attskapamötenmellanmänniskornaivåramedlemsföreningarochmellanföreningarnaisig,ären
avvåraviktigasteuppgifter.Underåretskallvidärförarbetamedattstödjaträffarochkonvent
inomregionen.

Värvning och informationssatsningar
UnderåretskallviförsökaspridaSverokochinformeraomförbundetpåallastörreevenemangsom
skerinomdistriktet.Detärocksåvårambitionattvaramersynligautanförrenaspelkretsarochöka
medvetenhetenomförbundetochdistriktetisamhälletistort.

Gemensam administration
Vikommerunderåretattfortsättaattskötamycketavvåradministrationochvårtkontorsarbetei
Jönköping.Utskickenunderåretkommerframföralltattskeviaemail.Sålångtsommöjligtkommer
styrelsemötenaattskehosolikamedlemsföreningarförattökakontakternaföreningardistrikt.

Ekonomiskt utsatta områden
Dådistriktetinnefattartvålän,skerdetiblandattbidragbarabetalasutiettavlänen.Omdetta
skerkommerviattanvända10%avbidragettillattstödjaverksamhetidetlänetsomäravden
naturenattdetkangynnaheladistriktet,exempelvisstörrekonventellerlajvsomkommerattha
mångabesökareävenfråndetandralänet.

Direkt verksamhetsstöd
DetvisersomdenviktigastefunktioneniSverokJKärattförmedlavåramedelvidarenertill
gräsrotsnivå,därverksamhetensker.Dedirektaverksamhetsstödenutgårtillmedlemsföreningar
somsökerbidragtillverksamhet.Oftarördetsigomlokalbidrag,stödtillstörrelajvellerkonvent
osv.,menallverksamhetsomärdemokratisk,genomförsavenSverokanslutenföreningidistriktet
ochäravennatursomliggeriandamedSveroksmålochsyfte,ärberättigadattsökaekonomiskt
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Verksamhetsplaner för enskilda län
Jönköpings län

IJönköpingslänkommerviattstödjafleraolikakonventochspelhelger.Vikommerattfortsättaatt
synasävenpåevenemangenochhjälpatillmedfrågorochproblemsomdykeruppbland
medlemmarochföreningar.Vikommerocksåatthjälpaföreningarmedlokalbidragoch
verksamhetsstöd.
VikommerattfortsättaattarbetamedprojektetSLAB,enserieövningarochkursermenadeatt
förbättraochutvecklabordsrollspelande.
Vikommerocksåatt,isamarbetemedStudiefrämjandet,genomförakurserriktadetill
medlemmarna.
Ifördelandetavdetdirektaverksamhetsstödetkommerviatt,iförstahand,väljaattstödjade
ansökningarombidragfrånföreningarsomliggerinomramenförnågonavnedanstående
målsättningar:

x engemensamvärdegrundomallamänniskorslikavärdeochjämställdhetmellankönen.
x detmångkulturellasamhälletsutmaningar.
x tillgänglighetochmöjligheterförpersonermedfunktionshinder.
x meningsfullfritidförbarnochungdomar.
x folkhälsa,hållbarutvecklingochglobalrättvisa.
x livslångtlärandeochdendemografiskautmaningen.

Kronobergs län
IKronobergkommerviattstödjaföreningarochhjälpademattutvecklasisinegenriktning.Vi
kommerocksåatthjälpatillmedsatsningarochprojektiformenavverksamhetsbidrag,samtstödja
föreningarmedlokalbidrag.VikommerattarbetaföratthjälpaKronobergmedattknytakontakter
medövrigadelaravdistriktet.VikommerocksåattuppmuntraickeSverokanslutnaspelföreningar
attanslutasigtillSverok.
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Bilaga 6

BUDGET 2013
Namn:
Datum:

Sverok Jönköping-Kronoberg
den 2 mars 2013

INTÄKTER
Bidrag från Landsting, Regionförbund och Riksförbund
Riksförbund
Landstinget Jönköping
Landstinget Kronoberg
SUMMA INTÄKTER

0,00 kr
128 000,00 kr
0,00 kr
128 000,00 kr

KOSTNADER
Icke direkt verksamhetsansluten verksamhet

8 000,00 kr

Ex: Kurser, Slag, Värvning, Informationssatsningar

Gemensam Administration

2 000,00 kr

Ex: Resor Utskick, Kontorsmateriel, Möten, Profilmaterial

Ekonomiskt utsatta områden

10 000,00 kr

Områden som inte på annat sätt får bidrag, men som genomför
verksamhet som är av vikt för hela Sverok-Jönköping-Kronoberg
(under det här året Kronoberg).

Direkt verksamhetsstöd
Jönköpings Län

SUMMA KOSTNADER

100 000,00 kr
100 000,00 kr
120 000,00 kr

BERÄKNAT RESULTAT
8 000,00 kr

