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Nationella Spelledarrådet (NSL)
NSL består av samtliga spelledare inom samarbetet Sweden By Night. Varje lajv har var sin röst. 
NSL är högsta instans inom Sweden By Night och får även detaljstyra på lokal nivå om så skulle behövas.
Medlemskap
Nya lajv kan ansöka om medlemskap till NSL. För ett giltigt medlemskap krävs ett enhälligt beslut från NSL.
Rapportering
Samtliga lajv åläggs rapportera kontinuerligt till NSL om viktiga händelser och karaktärer i staden.
Uteslutande
Ett medlemslajv kan enbart uteslutas genom ett enhälligt beslut av övriga medlemslajv.


Rollpersoner
Spelarkaraktär (SP)
Varje spelare får högst ha en aktiv spelarkaraktär i Sweden By Night åt gången.
Spelledarperson (SLP)
En spelledarperson är en karaktär som antingen spelas av en spelledare, eller helt kontrolleras av spelledare. 
Spelledarperoner påverkas av samma karaktärsförutsättningar som spelarkaraktärer, men har inget freebies-tak.
Spelledarpersoner får inga erfarenhetspoäng under kampanjens gång.
Godkännande
Alla karaktärer måste ha godkända karaktärsblad och bakgrunder på intranätet för att också vara godkända att lajva nationellt.
Uteslutande
Uteslutning av spelare sker genom ett nationellt beslut. En utesluten spelare förbjuds att deltaga på samtliga lajv inom samarbetet.

Karaktärsskapande
Grunden för karaktären bearbetas fram i samråd med den lokala spelledningen. Först om karaktärsförutsättningarna hamnar under en regel för nationellt godkännande måste även övriga spelledare tillfrågas.

Klaner och varelser
Lokalt godkännande: Assamite, Brujah, Caitiff, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere, Ventrue, Giovanni, Ravnos, Followers of Set, Hunters, Assamite antitribu, Brujah antitribu, Gangrel antitribu (City och Country), Lasombra, Malkavian antitribu, Nosferatu antitribu, Panders, Ravnos antitribu, Toreador antitribu, Tzimisce,  Ventrue antitribu, Serpents of the Light, Revenants, Ghouls och Människor.
Nationellt godkännande: Daughters of Cacophony, Gargoyles, Lasombra antitribu, Salubri, Samedi, Blood Brothers, Harbingers of Skulls, Kiasyd, Salubri antitribu, Samedi, Människor med Sorcery Numina, diverse Bloodlines, som Tzimisce Kolduns, spelarkaraktärer som Magiker, Varulvar och andra övernaturliga ickevampyrer. 
Generation
Lokalt godkännande: 15th – 8th.
Nationellt godkännande: 7th – 6th
Icke godkänt: 5th –
Åldersförutsättningar
Ghoul
Grundegenskaper 6/4/3
Discipliner 1 Potence + 1 Klandisciplin
Bakgrunder 5
Färdigheter 12
Mänsklighet 3
Freebies 21
Childe/Fledgling (0-5 år)
Grundegenskaper 6/4/3
Discipliner 2
Bakgrunder 5
Färdigheter 12
Mänsklighet 3
Freebies 15
Neonat (5-100 år)
Grundegenskaper 7/5/3
Discipliner 3
Bakgrunder 5
Färdigheter 13
Mänsklighet 3
Freebies max 15-30
Ancilla (80-300 år, max 1/3 spelare)
Grundegenskaper 7/5/3
Discipliner 5
Bakgrunder 8
Färdigheter 13
Mänsklighet 2
Freebies max 40-60
Elder (250-700 år, max 1/20 spelare)
Grundegenskaper 7/5/3
Discipliner 5
Bakgrunder 8
Färdigheter 13
Mänsklighet 1
Freebies max 80-100
Freebieskostnader
Viljestyrka 2 p
Grundegenskaper 3 p
Discipliner 7 p, 10 p för Ghouls.
Bakgrunder 1 p
Färdigheter 2 p
Moral/Path 2 p
Dygder 2 p
Fördelar och Nackdelar
Karaktärer tillåts inneha för- och nackdelar från White Wolfs reviderade regler. Dock högst sju poäng nackdelar inklusive eventuella Derangements.
Nivåer
Mänskligheten spänner mellan 1-5, Dygder mellan 1-5, Färdigheter mellan 1-5, Discipliner mellan 1-5, Grundegenskaper mellan 3-15 och Viljestyrkan mellan 1-10.
För att kunna ha högre nivå i Discipliner, Färdigheter eller Grundegenskaper, så måste karaktären vara av högst generation sju eller lägre.
Högsta startnivå för Bakgrunder, färdigheter och discipliner är tre. Nivåer över tre kräver individuellt godkännande enligt det lokala systemet.

Vidareutveckling av karaktärer
Rollpersoner utvecklas med samma förutsättningar och erfarenhetssystem i hela Sweden By Night.
Erfarenhetspoäng (EP)
Deltagande under ett normalt lajvtillfälle oavsett stad, belönas med ett EP. Lajvkampanjer som har färre än två lajv i månaden kan dela ut upp till två EP för lajvdeltagande.
Bonus-EP kan delas ut för en särskild upplevelse eller bedrift (så som möte med varulvar, diablerie, golconda eller krig) eller medhjälp till lajvet.
Max 3 EP kan utdelas till varje spelare per lajvtillfälle.
Max 5 EP kan utdelas totalt per månad till varje spelare.
Erfarenhetskostnader
NN = Nuvarande Nivå.
Viljestyrka 2xNN
Grundegenskaper 0-5 = 3, 6-10 = 4, 11+ = 5
Fysiska grundegenskaper 2xNN
Klandiscipliner 5xNN, första 10
Icke Klandiscipliner 7xNN, första 10
Bakgrunder 1
Färdigheter 2xNN, första 3
Moral/Path 2xNN
Dygder 2xNN
Inlärningstid
Efter köpet med erfarenhetspoäng, så krävs det en inlärningsperiod för att karaktären ska kunna ta till sig den nya kunskapen.
Inlärningsperioden är tre dagar för varje EP och bara en kunskap kan läras åt gången.

Inlärningskrav
En del inriktningar kräver förkunskaper eller läromästare för att karaktären ska kunna ta till sig kunskapen, medan andra kan fördjupas genom självstudier.
Grundegenskaper, Viljestyrka och Dygder har inget utomstående inlärningskrav.
Mänsklighet och andra Stigar kräver att man håller sig sann till den givna livsåskådningen för att uppnå högre insikt.
Bakgrunder kräver att spelaren först rollspelar sig till höjningen.
Färdigheter kan fördjupas om karaktären redan har minst en nivå i samma färdighet. För att lära sig nya krävs en läromästare med minst kunskapsnivå tre i färdigheten.
Discipliner kan enbart fördjupas på egen hand, om det är karaktärens klandiscipliner. För att lära sig nya eller fördjupa sina studier inom en utomklansdisciplin krävs en läromästare som minst uppnått tre och har samma disciplin som klandisciplin. Dessutom måste lärjungen dricka minst ett blodspoäng från en vampyr som har disciplinen som klandisciplin vid första tillfället.




Föremål

Godkännande av föremål
Fri tillgång: Föremål som man lätt kan komma över och som inte kräver licens eller olaglig handel (tex svärd, pålar, pilbågar, bilar mfl).
Lokalt godkännande: Handeldvapen, smidigt konstruerade brandbomber (bensin i flaska mfl)
Dokumentationskrav: Föremål skapade genom tex Thaumaturgi och Quietus måste finnas dokumenterade i inventariet för att vara godkända.
Nationellt godkännande: Tyngre eldvapen, militärklassade vapen, bomber, nationellt välkända, unika föremål och magiska föremål.
Ägandebyte
För att ett föremål skall kunna byta ägare till en annan stad krävs först den nya stadens godkännande genom intranätet.



