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Styrelsemötesprotokoll den 12 september 2013. 

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 

 

Närvarande styrelsemedlemmar:  

Ordförande Jens Lindström   Sekreterare Viktor Alakökkö  

Vice ordförande Albin Westermark  Ledamot Astrid Holmström  

Ledamot Nathalie Andersson   Ledamot Linus Råde 

 

Frånvarande styrelsemedlemmar: 

Kassör Rasmus Leijon 

§1. Mötets öppnande: Jens förklarar mötet öppnat. 

§2. Formalia 

§2.1 Mötets behörighet: Mötet finnes behörigt. 

§2.2 Dagordning. Dagordningen godkännes. 

 

§3. Val: 

§ 3.1. Val av mötesordförande: Jens väljs som mötesordförande. 

§ 3.2. Val av mötessekreterare: Viktor väljs som mötessekreterare. 

§ 3.3. Val av protokolljusterare: Albin och Astrid väljs som protokolljusterare. 

 

§4. Ekonomi. 
§ 4.1 Attesteringar. Jens meddelar att han och kassören ligger efter i några av de attesteringar 
som finns för distriktet. 

 

§ 4.2 Ekonomirapporter. Distriktet har fått ekonomirapporter från förbundet. Jens anmärker att 
vissa poster tills nästa rapport kommer att byta notering då de ligger under fel betäckning. 
Bifogas protokollet. 

 

§5. Tidigare mötesprotokoll 
§ 5.1. Justering av föregående protokoll.  

 

§ 5.2. Uppföljning av tidigare protokoll. 

           
§ 5.2.1 Regelbunden kontakt med föreningar inom distriktet. Förslag föredras 

 under arbetshelgen 

 

§ 5.2.2 Inlandsturné. Mötet anslår 2000kr till projekt inlandsturné med fokus på 
 Lycksele, Rasmus uppdras att jobba vidare med detta. 

            
§ 5.2.3 Arbetshelg. Styrelsen genomför arbetshelg helg den 2013-09-14 till 2013- 09-

15 på Klossen med start klockan 11:00 på lördagen 

 

§ 5.2.4. Välkomstbrev. Välkomstbrev inskickat till Riks och går nu ut som 
 välkomstbrev till nya föreningar i vårt upptagsområde. 
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§ 5.2.5. Höstslaget. Tyvärr Inställt.  

 

§5.2.6. Riksmötet. 
§ 5.2.6.1. Representant. Viktor beslutas representera Distriktet på Riksmötet 

 

§ § 5.2.6.2. Förträff. Förträff onsdagen 9/10 i Skellefteå och Umeå, “anordnas” 
av Jens samt Rasmus och Linus 

 

§ 5.2.7. Facebook.Vi finns nu på facebook! Vi ska se till att använda det och gilla  föreningar 
inom distriktet.  

 

§5.2.8 Marknasdföring. 

 

§5.2.9.1. Kedjan. Vi närvarade med monter på Aktivitetshuset Kjedjans invigning.  Kostnader 
för representation tillkommer ca 500kr 

 

§5.2.9.2. Välkomstmässa Umu. Vi närvarade med monter. Kostnader för representation 
 tillkommer med ca 300kr 

 

§ 6. Marknadsföringsmaterial. Jens undersöker med om Riks angående rollups. 
Resterande styrelse uppdras att gå igenom beställningsförslaget på nytt kampanjmarerial från riks. 

 

§ 7. Aktivitetslokal.  Ungdomsförbundet Ung Pirat’s lokalavdelning i Skellefteå har hört av sig 
angående en möjlig aktivitetslokal för distriktet.  

 

Distriktet tackar för erbjudandet men för att värna om den partipolitiska obundenheten så avstår vi från 
att ingå i ett lokalsamarbete. 

 

§ 8. Level-up. Jens, Viktor och Albin är anmälda och bekräftade till att bli Level-up-utbildare.  

 

§ 9. Övriga frågor.  
§ 9.1. Kampanjmaterial. Overallsmärken och info om klossen, Viktor ska enligt upgift 
själv/via kåren beställa hem märken. Dessa kombineras med information om spelkvällarna 

 

§ 9.2. Öppet hus Ålidhemskolan. Distriktet är inbjudet till öppet hus på Ålidhemsskolan den 
20 oktober, 12-16. Distriktet bokar monter och vidarförmedlar info till föreningar 

 

§ 10. Nästa möte. Under den kommande arbetshelgen. 

 

§ 11. Mötets avslutande. 

 


