
Styrelsemöte Sverok Västerbotten 2011-08-18
Skypemöte

Deltagare
Mats Johansson
Lenita Hellman
Dick Bengtsson
Ezther Söderling
Carin Wesslau
Adam Jonsson
Lloyd Baltz

1. Inledande formalia
Mötet öppnas av Mats kl 19:05
Mats utses till ordförande
Lenita utses till sekreterare
Dick och Adam utses till justerare av protokollet
Lloyd Baltz inadjungeras
 

2. Träff med landstinget
Adam har fått brev från Region Väserbotten där de frågar efter de  nya stadgarna efter med hänsyn 
till delningen av distriktet. De frågade efter saknade verifikat, men det bör vara löst. 
Marita Brantmo från Region Västerbotten vill ha ett möte med oss. Hon har gett förslag på 23/8 och 
31/8. Adam ska vara med vid mötet och därför sköter han kontakten med henne och bestämmer en 
tid som sedan läggs upp på forumet. Många av styrelsens medlemmar är upptagna den 23.

3. Fantasia Fanatic
Sveriges största återkommande figursspelsturnering. Fantasia Fanatic hålls i oktober och arrangeras 
av spelbutiken Fantasia. De vill ha hjälp med finansiering då det blir allt dyrare hyror. Adam har 
bett om att få se på arrangemangets ekonomi för att se till att pengarna inte går till butiken. 
Styrelsen färlägger ett  fysiskt möte i Umeå 1-2okt så att vi har möjlighet att representera Sverok på 
arrangemanget.

4. Undercentral
Diskution om att köpa in en undercentral för utlåning tillsammans med switchen i LANpaketet. 
Mats pratar med Datavetenskap om vad som krävs för att driva 30-50 datorer. För att passa LAN i 
olika storlekar och för att det ska vara lättare att skicka lanpaketet ska alternativet att köpa in flera 
små undercentraler ses över.

5. Spelveckan
Spelveckan hålls under första veckan i november och ska diskuteras under nästa fysiska möte. 
Gimlis Galningar har pratat om att hålla i nått på Spelbutiken Legend i Skellefteå. Midälvariket 
funderar på passande aktiviteter att hålla under spelveckan. Dick har huvudansvaret för spelveckan 
sett från styrelsen.

6. Nästa Fysiska Möte(Helhelg?)
Ett fysiskt möte planerades in den 3-4/9 i Skellefteå. Styrelsen skulle då kunna besöka SLIs 
liveområde där Skelitta håller medeltidsmiddag.  

7. Framslaget



Framslaget hålls 23-25sep. Samtliga i styrelsen vill delta på  Framslaget. Styrelsen sammanstråla på 
Arlanda, där resan fortsätter i hyrbil. Ezther och Carin tar sig till Arlanda från Uppsala. Mats 
skickar ut anmälan via mail.

8. Övriga Frågor
1. Ezthers framtid

Ezther vill fullfölja sitt styrelseuppdrag från Uppsala där hon nu studerar. Hon kommer att delta på 
möten via telefon eller Skype, samt använda sig av forumet.
 

2. Nidum 
Mats informerade att han tagit beslut om att hyra bil för att transportera styrelsemedlemmar samt 
representationsmaterial för Sverok Västerbotten på Nidumlajvet. Mats, Karin och Adam 
representerade styrelsen vid lajvet. Styrelsen godkände utlägget men bestämde att vid liknande 
tillfällen ska styrelsen meddelas innan utlägget görs. 

9. Avslutande formalia
Nästa möte hålls i Skellefteå 3-4/9 samt Umeå 1-2/10
Mötet avslutades 20:09


