
Styrelsemötesprotokoll den 16 september 2014 
Sverok Västerbotten 

 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
Albin Westermark, Nathalie Andersson, Linus Råde, Viktor Alakörkkö. Sanna sitter med. 
 
Frånvarande styrelsemedlemmar: Lina Marklund, Amanda Fridh 

 
§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. Uppföljning av tidigare protokoll 

§ 4.1 Marknadsföringsmaterial och bildtävling 
Medverkande föreningar i bildtävlingen var under förväntan, men prispengar skall betalas ut till de som väl 
skickade in. Föreningskonsulenten Sanna Hedlund uppdragas åt att sammanställa bilder till framtida 
marknadsföring, samt att styrelsen uppdragas åt att skicka in bilder till Sanna. Deadline för inskickande av 
material är den 7:e oktober. 

§ 4.2 Kick-off 
Viktor Alakörkkö föreslår att kick-offen sker på Boda Borg i Skellefteå, med möjlighet till samkväm senare 
på kvällen. Viktor Alakörkkö och Lina Marklund uppdras att ordna fram kostnader för kick-offen efter att ett 
datum bestämts via en Doodle som Nathalie Andersson skickar ut. Styrelsen beslutar att vi går över den 
summa som allokerades till budgetposten “Teambuilding”. 

§4.3 Ekonomistöd 
Styrelsen beslutar att Sverok Västerbotten skall beställa ekonomistöd från Sverok Riks och Anna Netzell. 

§4.4 Regional föreningskonsulent 
Vi har nu en föreningskonsulent. 

 
§5. Ekonomi 

§ 5.1 Region Västerbotten 
Vi fick mer än vad som var förväntat. Förväntat var 80.000 kronor, vi fick ungefär 120.000 kronor. 

§ 5.2 Bokföring 
Bokföringen kommer huvudsakligen skötas av Anna Netzell via Sveroks ekonomistöd, samt att kassören 
Albin Westermark kommer bokföra vid sidan om.  
Nathalie Andersson skall kontakta Oskar Vikström som är skyldig distriktet ungefär 4000 kronor, då 
betalningarna har slutat komma in. 

§ 5.3 Inköp av saker (pr-material/toner till skrivaren?) 
Styrelsen beslutar att föreningskonsulenten Sanna Hedlund får uppdraget att kolla upp möjligheterna att 
köpa in en ny skrivare, huvudsakligen för årsmötesbruk. 
Styrelsen beslutar att föreningskonsulenten Sanna Hedlund får möjlighet att köpa in kontorsmaterial utan 
styrelsebeslut om den totala summan för det enskilda tinget understiger 500 kronor. 
 
 
 
 
 



§6. Policy - Marknadsföring och monter 
Styrelsen lämnar det åt styrelsen att fundera över vad de tycker kring vår nuvarande monter och policy. 
 

§7. Sverok Riksmöte 
Styrelsen beslutar att skicka Nathalie Andersson som distriktsrepresentant till Sveroks riksmöte. 

§7.1 Distriktsträffar innan RM i Ske/Ume 
Styrelsen beslutar att anordna distriktsträffar följande på följande platser och datum: 
8/10 UME 
9/10 SKE 
 
19/11 UME 
20/11 SKE 
 
Information kring distriktsträffarna läggs ut via vår Facebook-sida. 

 
§8.  Slaget  
Följande personer skall resa till Förslaget i Södertälje den 26-28:e september: 
Föreningskonsulent Sanna Hedlund 
Vice ordförande Linus Råde 
Kassör Albin Westermark 
Ledamot Viktor Alakörkkö 
 

§9. Spellovet 

Distriktet skall jobba för att det ska ske aktiviteter i hela distriktetet, och redan nu har det planerats in två träffar i Umeå. 
 
Datum: 
25 oktober - Kick-off i HUMlab, Umeå 
25 oktober - Kick-off i Lycksele 
28 oktober - Spelkväll i Nordmaling tillsammans med Studiefrämjandet 
29 oktober - Nybörjarvänliga kvällen på Klossen 
? - Robertsfors tillsammans med Studiefrämjandet 
 

§10. Projektbidragsansökan 
Distriktet har möjlighet att söka maximum 75.000 kronor genom Region Västerbottens utvecklingsbidrag som ska användas 
för att främja regionala projekt. Senaste datum att lämna in ansökan är den 15:e oktober, men ansökan borde lämnas in 
innan sista datumet. 
Styrelsen uppdrar att föreningskonsulenten Sanna Hedlund tillsammans med Albin Westermark skall ta fram en 
projektansökan som skall gynna en inlandsturné. 

 
§11. Övriga frågor 

§11.1 Kartläggning och föreningskonsulentens arbete hittills 
Föreningskonsulenten Sanna Hedlund har ringt runt till alla föreningar i distriktet. Sanna har även kartlagt 
alla bidrag som går att söka i länet, hur många skolor, fritidsgårdar och liknande som finns. 

§11.2 Kommunikationskanal till styrelsen, ex fb-grupp. 
Styrelsen beslutar att ordna en Facebook-grupp för styrelsen, där även föreningskonsulenten får ingå. 
Styrelsen beslutar att Albin Westermark uppdragas att kolla upp möjligheterna med VoteIT. 

§11.3 Hemsida, uppdatering. 
Hemsidan skall uppdateras så att Sanna Hedlund kan lägga in egna uppdateringar. 

§11.4 NärRadio  
Sanna Hedlund informerar om att vi fått möjlighet att sända NärRadio via Klossen och att vi skall besluta 
vad sändningarna skall innehålla. 
Styrelsen uppdragar föreningskonsulenten att ha det huvudsakliga ansvaret, ta fram kontrakt, riktlinjer och 
liknande med NärRadio. 
Styrelsen beslutar om att sända NärRadio och betala eventuella avgifter för våra föreningar. 

§11.5 Regionala utvecklingsmedel inom Studiefrämjandet 
Linus Råde informerar om att det finns pengar kvar att söka för Studiefrämjandets lokalavdelningar som vill 
främja spelkultur. 

     §11.6 Norrslaget  
Skjuter vidare till arbetsdagen. 



§13. Nästa möte 
Nästa möte avvaktas till via mail. 

§14. Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat. 


