
Konstituerande styrelsemötesprotokoll den 30 mars 2015 
Sverok Västerbotten 

 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
Albin Westermark, Nathalie Andersson, Linus Råde, Viktor Alakörkkö, Lina Marklund.  
 
Frånvarande styrelsemedlemmar: Amanda Fridh, Oscar Bergqvist 

 
§1. Mötets öppnande 
Mötet förklaras öppnat. 

     
§2.  Formalia 

§2.1 Mötets behörighet:  
Mötet anses behörighet. 

§2.2 Dagordning: 
              Den föreslagna dagordningen godkänns. 

§3.  Val: 
§ 3.1. Val av mötesordförande: Nathalie Andersson 
§ 3.2. Val av mötessekreterare: Albin Westermark 
§ 3.3. Val av två protokolljusterare: Viktor Alakörkkö och Linus Råde 

 
§4. Uppdelande av poster inom styrelsen 
Styrelsen tillsätter i enlighet med stadgarna följande poster: Sekreterare, Kassör och Vice ordförande. Albin Westermark 
utses till kassör, Viktor Alakörkkö utses till sekreterare och Linus Råde utses till vice ordförande. 

 
§5. Tidigare mötesprotokoll 

§ 5.1 Justering av föregående protokoll 
Föregående protokoll ska skrivas under. Finns uppe på Dropbox. Förslag läggs fram i styrelsen om att i 
första hand lägga justeringsuppgifter på Umeåbor då risken att man laggar efter blir mindre. Fysiska möten 
skulle vara fördelaktigt att hålla i alla fall varje kvartal för att också kunna komma ikapp på det fysiska 
arbetet med underskrifter och dyligt. 

§ 5.2 Uppföljning av tidigare protokoll 
  § 5.2.1 Marknadsföringsmaterial 

Styrelsen uppdrar Nathalie Andersson att undersöka möjligheterna till ett kollage med 
hjälp av en eventuell tävling.. 

§ 5.2.2 Årsmötet 
Årsmötet ansågs ha en bra uppslutning med en trevlig mångfalds- och normutbildning. 

 
 

§6. Firmatecknare 
Styrelsen bestämmer att ordförande samt kassör skall firmateckna firman var för sig. Nathalie Andersson och Albin 
Westermark uppdras att tillsammans hitta en tid för uppdatering av firmatecknare som passar för båda, dock skall detta ske 
före sista april. 
 

§7. Ansvarsområden 
 

 Folkbildningsansvarig. Linus Råde, kontakt med folkbildningen 

 Postansvarig. Linus Råde, hanterar post 

 Föreningsansvarig. Nathalie Andersson, kontakt med föreningar 

 Kommunikationsansvarig. Nathalie Andersson, ansvarar för den externa kommunikation 

 Teknikansvarig. Viktor Alakörkkö, ser till så att hemsida, Facebook och all annan teknik rullar på som det ska 

 E-basansvarig. Lina Marklund, ser till att uppgifterna på eBas är korrekta 

 Marknadsföringsansvarig. Linus Råde, ansvarar för marknadsföringen i distriktet - beställer material, ordnar upp 
foldrar och dylikt 



 Materialansvarig. Linus Råde, håller koll på materialet 

 
    Ansvarsområdena stäms av vid nästa möte. 

 
§8.  Överlämning 
Överlämningen bestäms ske vid ett senare tillfälle, men då i form av en “kickstart-träff” där vi går genom lokaler, 
styrelsearbete och liknande för de som är nya i styrelsen, samt att vi arrangerar teambuilding-aktiviteter för att öka 
gemenskapen. Lina Marklund & Viktor Alakörkkö undersöker möjligheter och tar fram ett förslag till teambuilding-aktiviteter 
inför kickstart-träffen. 
 

§9. Ekonomi 
 
 §9.1 Ekonomistöd 

Ska vi fortsätta med detta? Styrelsen uppdrar att kassören tillsammans med Sveroks ekonomiansvarige 
Anna Netzell skall bestämma om ett fortsatt ekonomistöd behövs, varav beslut fattas av kassören därefter. 

 

 §9.2.Bankmöte 
 Bankmötet sker vid samma tillfälle som firmateckning. 
 

 §9.3 Revisorer 
För kontakt finns de på revisorer@vasterbotten.sverok.se. Föregående år gjordes ett försök till kontinuerlig 
kontakt med revisorerna för att förenkla både styrelsens och revisorernas arbete. Styrelsen skall under det 
kommande året fortsätta hålla kontinuerlig kontakt med revisorerna, samt bjuda in dem till möten för ökad 
transparens. 

 

 
§10. Övriga frågor 

§10.1 Välkomstbrev till föreningarna 
Behöver något justeras sedan föregående år? Styrelsen beslutar att ge välkomstbrevet en mer personlig 

känsla. Nathalie Andersson uppdras att skriva välkomstbrevet samt skicka detta till Emma Ström. §11.2 
§10.2 E-Bas och PUL 
Justering av kontaktuppgifter, uppdatering och nyskrivning av PUL-avtal. Rutiner för utdrag för nästa 
styrelse borde dras fram. Lina Marklund, Nathalie Andersson och Viktor Alakörkkö kommer få uppgifter till 
eBas.  

§10.3 Dropbox 
Behövs nog en genomgång, både för att se att fjolårets protokoll inte missas och för att se vilka dokument 
som måste förnyas inför verksamhetsåret. Styrelsen beslutar att under året ha kontinuerlig genomgång av 
Dropboxen.  

§10.4 Kontoret/Klossen  
Styrelsens utrymme på Klossen bör gås igenom så att alla är bekanta med vad som finns att tillgå. Skrivaren 
saknar bläck, ska nytt köpas in? Styrelsen beslutar att Viktor Alakörkkö skall ta fram ett förslag på en 
prisvärd, portabel laserskrivare. Utrymmet i kanslikokalen skall även under året gås genom av Viktor 
Alakörkkö och Linus Råde.  

§10.5 Distriktsutredning 
Vem vill/kan åka? Viktor Alakörkkö och Nathalie Andersson skall sinsemellan bestämma vem som skall åka 

på distriktsutredningen.      
§10.6 Nordsken och Skellefteå Airsoft 
Skickar mail om att samarbeta kring monterplats. I första hand ska Nathalie kolla med Nordsken och se 
efter vad de har för avtal kring monterplats detta år. Skulle vara stort plus att få ihop det nya 
montermaterialet innan dess.  

§10.7 Regional föreningskonsulent 
Är detta något vi är intresserade av? Har sina för och nackdelar. Ger en möjlighet till ytterligare stöd och 
bättre kontakt mellan både föreningar och distrikt och även mellan distriktet och Regionen. Nathalie pratar 
med Christer som är ansvarig för projektet och kollar närmare vad som kan gälla och hur man bör 
formulera en ansökan. Närvarande styrelse är intresserade av en regional föreningskonsulent. 

§10.8 Hyperion 
Våra grannar i väst har tagit kontakt. Svar formuleras på plats och skickas efter mötet. 

§10.9 Stående mötespunkter 



På kick-off mötet tar vi upp vilka punkter som ska tas upp på alla möten. 
§10.10 Mötesplatform 
Frågan tas upp på nästa möte. 

 

§11. Nästa möte 
Måndag 14/4 18:00 på Skype.  

 
§12. Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat. 


