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Styrelsemötesprotokoll den 14 mars 2013. 
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 
 
Närvarande styrelsemedlemmar:  
Ordförande Jens Lindström  Kassör Rasmus Lejion  
Sekreterare Viktor Alakökkö  Ledamot Astrid Holmström 
Ledamot Nathalie Andersson 
 
Frånvarande styrelsemedlemmar: 
Vice ordförande Albin Westermark Ledamot Linus Råde 
 
§ 1. Mötets öppnande: Ordföranden Jens förklarar mötet för öppnat. 
§ 2.Formalia 

§2.1 Mötets behörighet: Mötet befinnes behörigt. 
§2.2 Dagordning. Föreslagen dagordning godkänns. 
 
§3. Val: 
§ 3.1. Val av mötesordförande: Jens väljs. 
§ 3.2. Val av mötessekreterare: Rasmus väljs. 
§ 3.3. Val av protokolljusterare: Nathalie väljs. 
§4. Ekonomi. Betalning från Oskar har ej inkommit, se fodringen nedan. Förskott på 
landstingsbidraget har däremot inkommit.  
 

§4.1 Bankmöte. Sker efter mötesprotokoll från årsmötet och konstitutionerande 
möte är justerade. 

 

<Linus Råde ansluter> 
 
§ 5. Tidigare mötesprotokoll 

§ 5.1. Justering av föregående protokoll. Protokoll från föregående möte är 
justerat och ska laddas upp. 

 
§5.2. Uppföljning av tidigare protokoll. Styrelsen följer upp tidigare protokoll. 

 
§5.2.1. Fodringen. Brevet med underskriven avbetalningsplanen är 
återskickat till avsändaren.  
 

§5.2.2. Överlämniningen. Överlämningen sker 24/3 efter överenskommelse med 
förra styrelsen. Level-up-seminarium ges av Linus och Nathalie i samband med 
överlämningen. 
 
§ 6. Firmateckning Swedbank. Styrelseprotokollsmallen för beslut att inleda 
bankförbindelse i Swedbank granskas, fylls i och godkänns av styrelsen. 
 

http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/productinformat
ion/cid_154531.pdf 
 
§ 7. Landstingsansökan. Slutdatum för landstingsansökan är 15/4 och Jens ska fylla i 
uppgifterna för underskrift. 

http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/productinformation/cid_154531.pdf
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/productinformation/cid_154531.pdf
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§ 8. Verksamhetsplanen. Verksamhetsplanens huvudpunkter behandlas. 
 
§ 9. Workshop för kulturhuvudstadsåret 2014. Beslut fattas om att workshopen ska 
behandlas vid överlämningsmötet. 
 
§ 11. Level up. Linus informerar om Level-up i Umeå. 
 
§ 12. Klossen. Möblering och inventering/utveckling av Sveroks lokaler på Klossen. 
 
§ 13. Övriga frågor.  
 

§ 13.1 Arbetsdag/helg. Jens lägger upp en Doodle för april månad för en möjlig 
arbetsdag/helg. Sveroks lokaler på Klossen ska då inventeras, eventuellt möbleras. 
Mångfaldsworkshop och teambuilding ingår dessutom. 
 
§ 14. Nästa möte. Överlämningen. 
 
§ 15. Mötets avslutande. 
 


