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Styrelsemötesprotokoll den 14 feburai 2014. 

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 

 

Närvarande styrelsemedlemmar:  

Ordförande Jens Lindström    Ledamot Astrid Holmström  

Kassör Rasmus Leijon     Ledamot Linus Råde 

 

Frånvarande styrelsemedlemmar: 

Vice ordförande Albin Westermark  Ledamot Nathalie Andersson  

Sekreterare Viktor Alakkökkö 

 

§1. Mötets öppnande: Jens öppnar mötet. 

§2. Formalia 

§2.1 Mötets behörighet: Styrelsen finner mötet behörigt. 

§2.2 Dagordning. Dagordning godkänns. 

 

§3. Val: 

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

§ 3.2. Val av mötessekreterare: Jens väljs till sekreterare 

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

 

§4. Ekonomi. “På västfronten intet nytt.” 

 

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

 
§ 5.2. Uppföljning av tidigare protokoll. Ingen uppföljning. 

 
§ 5.3 Marknadsföringsmaterial. Inget nytt under solen. 
 
§ 5.4 NAB-projektet. En projekt föreläsning blir av i samband med årsmötet. 

 

§ 6. Årsmöte.  
Jens ska ikväll skicka listan till Munkviken för att göra klart med mat och husrum under mötet. 

 

 § 6.1 Stadgar. Styrelsen lägger ett antal förslag till stadgeändringar till årsmötet. 
  
 § 6.2 Handlingar Jens skickar ut årsmöteshandlingarna senast 22:00 ikväll. 

 
§ 6.2.1 Verksamhetsberättelse. Skickades lite sent till revisorerna, men den är gjord 
och klar till handlingarna.  
 
§ 6.2.2 Ekonomisk berättelse & budget 2014 Rasmus avrapporterar  att allt är färdigt 
och klart för årsmöteshandlingarna. 
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  § 6.2.3 Verksamhetsplan. Linus har gjort den klar till årsmöteshandlingarna. 

 
  § 6.2.4 Motioner. Styrelsen har gått igenom och kommenterat inkomna motioner 

 
§ 6.4 Revisorer. Revisorsberättelsen är inkommen och kan läggas till årsmöteshandlingarna.  

 
§ 6.5 Valberedning. Valberedningens förslag för nästa års styrelse har ej inkommit. Om dessa ej 
inkommer ikväll, 21:45, kommer övriga möteshandlingar att skickas ut. 

 

§ 7. Övriga frågor. 

 

§ 8. Nästa möte. Årsmötet den 1-2 mars. 
 

§ 9. Mötets avslutande. Mötes ordföranden avslutar mötet och ordföranden Jens tackar 

närvarande styrelse för det gångna året. 

 


