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Styrelsemötesprotokoll den 14 november 2013. 

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 

 

Närvarande styrelsemedlemmar:  

Ordförande Jens Lindström Kassör Rasmus Leijon 

Vice ordförande Albin Westermark Ledamot Nathalie Andersson Ledamot Linus Råde 

 

Frånvarande styrelsemedlemmar: 

Ledamot Astrid Holmström Sekreterare Viktor Alakökkö 

§1. Mötets öppnande: Ordföranden  

§2. Formalia 

§2.1 Mötets behörighet: Ordföranden förlklarar mötet öppnat. 

§2.2 Dagordning. Dagordning godkänns. 

 

§3. Val: 

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

§ 3.2. Val av mötessekreterare:  Rasmus väljs till sekreterare 

§ 3.3. Val av protokolljusterare: Albin och Linus väljs till justerare. 

 

§4. Ekonomi. Jens har en BoE för resor sedan konventeshelgen se nedan. F.d. medlem är fortsatt 
skyldig distriktet cirka 3600kr. 

 

§5. Tidigare mötesprotokoll 

 

§ 5.1. Justering av föregående protokoll. Ska signeras; inget att anmärka. 

 

§ 5.2. Uppföljning av tidigare protokoll.  

 

§ 5.2.1 Inlandsturné. Respons från Lycksele skola har varit väldigt negativ. Styrelsen 
beslutar att inrikta sig på andra kommuner som Vilhelmina och Storuman och 
återkomma. 

 

Sekreterare Viktor Alakörkkö ansluter. 

 

§ 5.2.2. Riksmötet  

 

§ 5.2.4.1. Representant.  

 

§ 5.2.4.2 Motioner. Diskuteras igenom inför Riksmötet. 

 

§5.2.5 Marknadsföring. 
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§5.2.5.1 Öppet hus Ålidhemskolan. Nathalie och Rasmus närvarade och Linus i annat 
uppdrag. Arrangemanget hade mer än 30 deltagare. 

 

§5.2.5.2 Sävcon. Jens närvarade som funktionär för Sverok VB under eventet, även 
Linus och Rasmus fanns närvarande på eventet men då i andra uppdrag. Arrangemanget 
hade mer än 30 närvarande deltagare. 

 

§5.2.5.3 Frostbyte. Jens och Albin, samt Viktor i annat uppdrag, deltog under första 
dagen, där efter höll Albin ensam stånd på eventet som representant för Sverok Vb och 
funtionär. Arrangemanget hade mer än 30 närvarande deltagare. 

 

§5.2.5.4 SLI:s Lajvhelg. Jens närvarade på arrangemanget med monter, arrangemanget 
hade färre än 30 deltagare. 

 

§ 6. Marknadsföringsmaterial. Materialet från riks är beställt, men de har ännu inte skickat det, det 
kommer att skickas i samband med att de får in nya nyckelband då det i nuläget inte fanns så många 
som distriktet önskade. 

 

§ 7. Spelkulturen. Distriktet har blivit kontakt av en projektledare för Spelkulturen om en möjlighet att 
ingå i ett projekt för spelkultur i länet. Styrelsen har den gångna veckan informerat sig om projektet. 
Samtliga närvarande stödjer projektet och styrelsen beslutar stötta projektet ekonomiskt och moraliskt. 

 

§ 8. NAB-projektet. Styrelsemedlemmarna som deltar på Riksmötet ska träffa Milena angående 
projektet i samband med detta för att planera detaljer. 

 

§ 9. Årsmöte. Styrelsen beslutar att fundera på var och när årsmötet ska hållas. Linus föreslår att slå 
ihop Level Up-utbildning med årsmötet. 

§ 10. Extra Mysigt Vinterslag.  

§ 11. Övriga frågor.  
§11.1. LSU-forum.  Viktor har varit där och tagit del av det ungdomspolitiska forumet 2013 och tagit 
del av rapporten. 

 

§12. Administration. Jens och Rasmus tar på sig att utforma standardblanketter för hyra av monter till 
Sverok Västerbotten, då distriktet är ute på arrangemang. 

 

§ 13. Nästa möte. Jens lägger upp en Doodle för December. 

 

§ 14. Mötets avslutande. Jens avslutar mötet. 

 


