
Styrelsemöte 2011-04-18, Skype

Närvarande:
Adam Johnsson
Dick Bengtsson
Lenita Hellma
Mats Johanson
Ezther Söderling

1. Mötets öppnande

Mats öppnar mötet 20:14.

2. Godkännade av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Val av justerare och justeringsdatum

Ezter och Adam väljs till justerare, protokollet ska justeras senast 2011-04-25

4. Föregående mötesprotokoll

Vid diskussion under punkt 4 uppdagadedes det att Ezther inte har tillgång till 
det privata forumet på Sveroks forum. Lloyd kontaktades för att åtgärda detta. 

Mats läste igenom föregående mötesprotokoll
  Mats har pratat med Oskar och Jenny om föregående års bokföring. Oskar har 
skickat bokföringen till Jenny och hon kommer att tittas på den under veckan för att sedan 
skicka den till revisorerna. Redovisningen ska skickas rekommenderat eller som express för 
att undvika att den kommer bort på posten. Mats kontaktar Sverok centralt så att de skickar ut 
kallelsen till det extrainsatt årsmöte som ska hållas den 21 maj kl. 13:00 på Klossen förutsatt 
att kallelsen kan skickas ut innan påsken.

Mats begärde att lägga in punkten ekonomi som punkt 9, denna punkt ska vara 
en stående punkt under kommande styrelsemöten.

Ezther har pratat med Midälvariket om deltagande på Kulturnatta i Umeå.  När 
det är klart hur deltagandet på Kulturnatta kommer att se ut ska bidrag från 
Studiefrämjandet skökas. Evenemanget ska marknadsföras på hitta.sverok.se.

Ezther har lagt planscherna på is tills Martin Ackerfors och Daniel Melin som 
ska jobba med projektet marknadsföring ger referensmaterial



Mats har beställt nya mailadresser för Sverok Västerbotten istället för Övre 
norrland.

Sverok har köpt in en nyhetsbrevtjänst som underlättar att göra snygga utskick 
till medlemmarna. En PUL-kurs kommer att hållas i maj som är obligatorisk 
för att få tillgång till medlemsregistren.

Mats ska köpa in dator och material till kansliet.

Varje ny förening får ett brev från kansliet med bl.a. ett brev från distriktet. Det 
är i behov av uppdatering. Ezther skriver det nya brevet.

Ansvarsområden förutom styrelserollen repeterades:
Dick – Folkbildningen, ökat engagemang i redan aktiva föreningar. Forumskoll
Karin – Forumskoll, hjälpa och informera nya föreningar
Adam – ökat engagemang i aktiva föreningar
Mats – förbundskontakt .
Lenita – Närmre samarbete med föreningarna i Skellefteå
Ezther – marknadsföring, närmre samarbete med föreningarna i Umeå

Mats har tagit ut ett betalkort.

Profilmaterial
Dick har varit i kontakt med Smart profilering i Skellefteå. Tryckkostnaderna 
var inte så dyra, däremot kostade munktröja med dragkedja ca 500kr ex. tryck. 
Dick om Mats tittar vidare på profilmaterialskostnader. En tråd läggs upp på 
det privata forumet så att styrelsemedlemmar kan diskutera vilka övriga 
profilmaterial vi ska ha. 

Rollupps ska förnyas förnyas. Mats mäter de befintliga rollupsen och Dick 
kontaktar Arkitektkopia för prisuppgift.

Lenita kollar vidare på teambuilding med rafting i Vindeln.

5. På gång 

a. Förbundet – Planering inför spelveckan som hålls under vecka 44 (skolornas 
”kulturlov”). Mats, Ezther och Adam deltgo på slaget där den nya 
marknadsföringsarbetet pressentardes.

b. Skellefteå – Gimlis galningar och SLI har inlett samarbete för att nå ut med 
spelhobbyn till fler. Gimlis galningar kommer att hålla sitt konvent Burlicon 
den 27-29maj och vill veta om det finns möjlighet att söka någons sorts bidrag. 
Mats ska ta upp diskussionen om bidrag till föreningarna med Landstinget.

c. Umeå –  Diverse live genomförs och planering inför Kulturnatta är de största 
händelserna just nu.

6. Swedbank



Mats har haft möte med Swedbank och tecknat ett föreningserbjudandet vilket 
innebär billigare telefon-, internetbank och kort billigare samt ett räntekonto med 
en ränta på 1.15%. Han sade även upp ett plusgiro som inte använts på flera år. 

Adam, Jenny o Mats har varsin bankdosa.

Adam ska göra en resa ner till Jenny så att de tillsammans kan lägga upp arbetet 
kring det ekonomiska arbetet.

Styrelsen tog beslut att att Jenny, Adam och Mats är varför sig, i alla ärenden, 
firmatecknare. Se bilaga.  

7. Studiefrämjandet

Umeå – Mats träffa Adrian Löfvander från Studiefrämjandet för att diskutera hur 
det fungerar på Klossen nu och vad som kan bli bättre.

Skellefteå – Studiefrämjandet tar beslut nästa tisdag om de ska hyra en 
kvällslokal. Denna kommer främst att rikta sig mot musiker eftersom det är de 
som står för störst antal studietimmar, men även spelhobbyn ska kunna verka i 
lokalen.

8. Klossen

Patrik har sytt klart mörkläggningsgardinerna och ska montera upp dem i 
veckan. 

9. Ekonomi

Adam ska kontakta Mats någon eftermiddag  för att få kontorsmaterial så som 
pärmar och liknande som kan vara bra för bokföringen.

En felaktig förkortsbetalning har lett till att Lloyd är skyldig Sverok 
västerbotten ca 8000. En avbetalningsplan där Lloyd betalar 500kr samt tar 
kostnaden för förrådet ska upprättas. Mats och Adam skriver ihop en 
avetalningsplan tillsammans med Lloyd.



Mats för diskussion ed Midälvariket om utebliven hyra för Klossen. 

10. Nästa möte

Under nästa möte ska årsmötet planeras.
Ett Skypemötet hålls söndagen den 15 maj kl 14:00 där praktiska detaljer kring 
det extrainsatta årsmötet checkas av.  
Ett fysiskt möte hålls den 20 maj i Umeå, mötet inleds med middag kl 18:30

Mats skickar kallelse Årsmöte
Dagordning
ekonomiska berättelsen

11. Mötet avslutas   

Mats avslutar mötet kl 15:02

Ordförande Sekreterare

_______________________ _______________________

Mats Johansson Lenita Hellman

Justerare 1 Justerare 2

_______________________ _______________________

Adam Johansson Ezther Söderling


