
Styrelsemötesprotokoll den 6 oktober 2014 
Sverok Västerbotten 

 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
Viktor Alakörkkö, Linus Råde, Nathalie Andersson, Albin Westermark 
 
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 
 
§5. Budget till ansökan till Region Västerbotten för inlandssatsning 
Styrelsen beslutar att lägga in 10.000 kronor som egen insats i projektet, samt budgeterar 10.000 kronor extra som intäkter 
från diverse inlandskommuner. 
Budgeten för inlandsprojektet hamnar på totalt 95.000 kronor. 
 
Budget 
 
Intäkter: 
Region Västerbotten - 75.000 kronor 
Inlandskommuner - 10.000 kronor 
Sverok Västerbotten - 10.000 kronor 
 
Totalt: 95.000 kronor 
 
Utgifter: 
Administration - 10.000 kronor 
Marknadsföring - 10.000 kronor 
Resor - 20.000 kronor  
Kost & logi - 25.000 kronor 
Material - 10.000 kronor 
Löner - 20.000 kronor 
 
Totalt: 95.000 kronor 
 
Styrelsen beviljar den föreslagna budgeten. 
 

§6. Beslut om en ambassadörsförening med distriktsstyrelsen som ledning 

 
Styrelsen beslutar att bilda en ambassadörsförening. 



§6.1. Beslut rörande hur vi ska engagera ambassadörer till vår satsning på  
inlandet men även annat via ambassadörsföreningen.  
Styrelsen beslutade att det finns en möjlighet att arvodera i projekt, men inte i löpande verksamhet som till 
exempel ambassadörsföreningar. 
 
 

 

§7. Diskussion om aktiviteter på extra-slaget (se separat planering)  

Beslut tas till helgen. 
 

§8.  Beslut om att köpa in marknadsföringsmaterial till spellovet  
Styrelsen beslutade att köpa in marknadsföringsmaterial till spellovet. 
 

§9. Motionsträffar på onsdag - informationspunkt, 

Linus ordnar fram verksamhetsplan och presenterar den medan föreningskonsulenten Sanna  samt Viktor och Nathalie håller 
i träffen. 
 

§10. Skrivare till distriktet 
Styrelsen beslutade att köpa in skrivaren enligt föreningskonsulentens förslag. 
 
§11. Hemsida 
Beslut tas till helgen. 

 
§12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

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

§14. Mötets avslutande 
Mötet förklaras avslutat. 


