
Styrelemötesprotokoll 2014-04-14 
Sverok Västerbotten  

Närvarande styrelsemedlemmar: 

Nathalie Andersson, Linus Råde, Viktor Alakörkkö, Amanda Fridh, Lina Marklund 

Frånvarande styrelsemedlemmar: 

Albin Westermark 

 

§1. Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat. 

 

§2.Formalia 

§2.1 Mötets behörighet: 

Finnes behörigt 

§2.2 Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§3. Val: 

§ 3.1. Val av mötesordförande: 

Nathalie Andersson 

§ 3.2. Val av mötessekreterare: 

Lina Marklund 

§ 3.3. Val av två protokolljusterare: 

Linus Råde och Viktor Alakörkkö 

 

§4. Uppföljning av tidigare protokoll 

§4.1 Marknadsföringsmaterial och bildtävling 

Sytrelsen har lagt upp information om tävlingen, vi ska kontakta föreningarna via mail.  

Förslag på “först till kvarn”-pris gavs också.  

§4.2 Kick-off 

Lina och Viktor fick i uppdrag att ge förslag på alternativ till en kick-off. Främsta  

förslaget blev Boda Borg i Skellefteå med möte på förmiddagen. Olika paketalternativ  

finns, sedan ev. middag m.m efteråt. Lina och Viktor ska undersöka mer om exakt pris  

och vad som sker närmare kvällen. Möjlighet till övernatting för några finns. Även 

förslag om paintball finns, Viktor kommer ta med mer information till nästa möte.  



§4.3 Ekonomistöd 

Då Albin ej är närvarande kan vi ej gå vidare med denna punkt. 

§4.4 Nordsken 

Nathalie har fått svar från Nordsken, vi kommer få ett utrymme att använda. Nathalie 

ska svara angående platsen samt betalning och faktura. Angående att dela platsen 

med 

Skellefteå Airsoft kommer Nathalie svara och förklara att vi ej kan dela den med 

enskilda föreningar. Både Linus och Lina kommer ha möjlighet att stå en del i montern 

över helgen, ev. någon mer. Lina och Linus ska ordna en tävling via den sociala 

median. 

§4.5 Distriktsutredning 

Nathalie kommer åka till distriktsutredningen, förslag på vad som ska tas med görs via 

sytrelsemailen.  

§4.6 Regional föreningskonsulent 

Linus har sammanställt dokument för ansökan om en föreningskonsulent. 

 

§5. Övriga frågor 

§5.1  

Vi unga och TV-spelsjam ska ha en dialog kring vart föreningen tillhör. Amanda ska ta 

det vidare. 

§5.2 

Oscar Bergqvist har gett upp sin plats i styrelsen, nuvarande styrelsen anser kunna 

klara uppgifterna utan Oscar Bergqvists medverkan. 

 

§6. Nästa möte 

Nästa möte kommer bestämmas senare då det också hör ihop med den kommande kick-

offen. Nathalie lägger upp en doodle och skickar ut info.  

 

§7. Mötets avslutande 

Mötet avslutades. 


