
2018-10-21 Sverok Styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Närvarande: 

Wadoud, Linnea, Sören, Adrian, Mille, Sara 
Adjungerad: Sanna. 

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 
a. Ordförande: Wadoud. 
b. Sekreterare: Linnea. 
c. Justerare: Mille, Sara.  

4. Godkännande av dagordning: 
● Förra mötet 
● Ekonomi 
● RFK 
● Ratificering av PC-beslut 
● Höstslaget 
● Stadgarna 
● Namngivning av maskot 
● Övriga punkter 
● Nästa möte 

 
5. Förra mötet 

Vi gick igenom protokollet för förra mötet. 
 

6. Ekonomi 
Det finns inget särskilt under ekonomin just nu förrutom att sittande kassör kommer 
att vara borta under november och då kommer Wadoud att ta över uppgifterna. 
 

7. RFK 
● E-sport och föräldrakväll - nästa kväll skulle kunna vara på en skola. 
● Fantastikens månad - vi gör olika workshops i olika delar av länet.  
● Kulturplanen ska skrivas om för Region Västerbotten.  
● K-möte ikväll, Sanna kommer att berätta om Sverok Västerbottens projekt.  

 
8. Ratificering av PC-beslut 

8.1 Inköp av maskot 
Vi godkänner inköpet av maskot.  
8.2 Inköp av material till trollstavsworkshop 
Vi godkänner inköp av material till trollstavsworkshop med en budget på 500 kr.  
 

9. Höstslaget 
Vi gick igenom vad som hände på höstslaget. 
 



10. Stadgarna 
Vi har gått igenom stadgarna och vi vill göra ändringar enligt dokumentet med Sverok 
Västerbottens stadgar: 
https://docs.google.com/document/d/1nbWLMAoNEAcbmx-kQC3bkBK2s6DCjPwduo
9hN9B3Zus/edit?fbclid=IwAR2vGWlvpVQCdoHVAiYd_9efyMrLFf8ZCITevQyDlKFM9
pbxbVnro8Lo3vQ#heading=h.4onrzrxa9jcf . Dokumentet uppdateras eftersom att vi 
gör nya beslut om ändringar. Ändringarna kommer att läggas som en motion på 
årsmötet. 
 

11. Riksmötet 
Vi har 3 ombud från distriksstyrelsen och har därför inte någon distriksreprsentat till 
riksmötet planerad. Vi planerar att ha en förträff till riksmötet där ombuden från 
distriktet kan diskutera eventuella motioner och frågor inför mötet. Sara, Wadoud och 
Linnea är ansvariga för att diskutera ett datum för denna träff. 
 

12. Namngivning av maskot 
Vi har bestämt att namnet till vår nya maskot är Kaj-Lo. 
 

13. Övriga punkter 
Årsmöte: Vi har beslutat att ett preliminärt datum för årsmötet ska vara den 23 
februari. Vi har också beslutat att använda oss av Sveroks verktyg “nominera” för att 
nominera medlemmar till styrelsen i distriktet. 
 

14. Nästa möte 
Wadoud kommer att lägga upp alternativ för ett styrelsemöte mellan 1-9 december 
där vi i styrelsen kan rösta på alternativen. 
 

15. Mötet avslutas 
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