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Styrelsemötesprotokoll den 10 oktober 2013. 

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 
 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

Ordförande Jens Lindström 

Kassör Rasmus Leijon 

Ledamot Astrid Holmström 

Ledamot Nathalie Andersson 

Ledamot Linus Råde 
 

Frånvarande styrelsemedlemmar: 

Sekreterare Viktor Alakökkö 

Vice ordförande Albin Westermark 

 

 

§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: Nathalie väljs som mötessekreterare. 

 § 3.3. Val av protokolljusterare: Rasmus och Linus väljs som 

protokolljusterare. 

 

 

§4. Ekonomi. Sedan föregående möte finns några attesteringar att utföra. Avbetalning på 

fodringen för Oskar har inte kommit in under de senaste 6 månaderna. Jens tar kontakt med 

Oskar och ser vad som pågår. Styrelsen har gjort en beställning på marknadsföringsmaterial, 

4374:-. Styrelsen har också gjort en beställning på en Spellovs-låda, 0:- 

 

 

§5. Tidigare mötesprotokoll 
§ 5.1. Justering av föregående protokoll. Nathalie har justering kvar att utföra, 

åtgärdar det 14/10. Astrid skriver ut och justerar det protokoll hon har 

innestående. 

 

§ 5.2. Uppföljning av tidigare protokoll. 

 

§ 5.2.1 Arbetshelg. Rapport på helgen har gått ut till styrelsen så 

att alla är underrättade på det som skett och beslutats. Revisorerna 

informerades per mail om ekonomiska beslut som togs under 

arbetshelgen. 
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§ 5.2.2 Inlandsturné. 8-9/11 är just nu det planerade datumet. 

Gymnasiechefen på Tannbergsskolan i Lycksele har kontaktats 

angående möjlighet att visa upp sig i deras lokaler.  

 

§ 5.2.3. Riksmötet 
§ 5.2.3.1. Representant. Viktor kommer representera Distriktet på 

Riksmötet. Övriga styrelsemedlemmar närvarande i andra uppdrag 

kommer vara Linus, Nathalie, Jens och Albin. 

 

§ 5.2.3.2. Förträff. Förträff hölls onsdagen 9/10 i Skellefteå och 

Umeå. I Umeå var Linus och Viktor på plats, inga motioner skrevs 

men folk kom på besök och diskuterade andra frågor med 

styrelsen. Likaså kom folk till förträffen i Skellefteå men inga 

motioner skrevs där heller. 

 

§5.2.4 Marknadsföring. 
§5.2.4.1 Öppet hus Ålidhemskolan. 20/10, Nathalie kommer 

närvara och visa upp lajv och Sverok med dess verksamhet. 

Rasmus kan möjligen närvara, Linus finns på plats i annat 

uppdrag. 

 

§5.2.4.2 Sävcon Sävcon efterfrågar representerande och 

funktionärshjälp från styrelsen. Jens och Rasmus kommer. Målet 

är att alla lag ska få varsin Sverok-påse. 

 

§5.2.4.3 Frostbyte Jens besöker Frostbyte på fredag kväll. Roll-up 

tas med på plats. 

 

§5.2.4.4 SLI:s Lajvhelg Viktor kommer eventuellt kunna 

representera Sverok, då han inte närvarar på mötet kan inget spikas 

ännu. Jens kommer nog att befinna sig på plats men i annat 

uppdrag. 

 

§ 6. Marknadsföringsmaterial. Beställt från riks, vi måste beställa mer senare. Roll-up mall 

har vi fått, ska kontrolleras och sedan skickas till rollupkungen.se 

 

§ 7. Level-up. Jens, Viktor och Albin deltog i Level-up utbildningen, och är nu utbildade att 

leda Level up.  

 

§ 9. Övriga frågor. Adrian Levander, Projekt - Umeå Play, ett kommande projekt med syfte 

att använda spelskapande och spelkultur. Från distriksstyrelsen efterfrågar projektledaren 

ekonomisk backning och sammarbetsmöjligheter. Mer exakt ansökan kommer att inkomma 

till distriktsstyrelsen då projektplanen är färdig. Tidigare projekt Adrian Levander utfört är 

Spelkultur i Skåne, http://www.spelkultur.nu/  

 

§ 10. Nästa möte. Preliminärt 17 November, doodle-länk skickas ut. 

 

§ 11. Mötets avslutande. 
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