
 

2020-01-11 Sverok Västerbotten styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 

2. Närvarande: 

Wadoud Sthål, Linnea Isaksson, Adrian Åström Granberg, Robin Adolfsson, Sören 

Gullbrand, Mille Björkman, Isa Blomberg. 

Adjungerad: Sanna Hedlund. 

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 

a. Ordförande: Wadoud Ståhl. 

b. Sekreterare: Linnea Isaksson. 

c. Justerare: Adrian Åström Granberg, Robin Adolfsson. 

4. Godkännande av dagordning: 

● Ekonomi. 

● Förra mötet. 

● PC-beslut. 

● Årsmötet. 

● K-möte. 

● Leia-helg. 

● Nordsken. 

● Vännäs. 

● Välkomstmässan. 

● Fantastikens månad. 

● Övriga frågor. 

● Nästa möte. 

 

5. Ekonomi. 

Vi har spenderat pengar på workshops, och betalat in de fakturor och BoEs som vi 

har fått in. Det finns inget annat specifikt, Sören ska gå igenom våra utgifter för 2019 

inför årsmötet.  

 

Vi beslutar att låta Sanna se till att vi betalar rätt summa för hennes RFK-avtal. 

  

6. Förra mötet. 

Vi gick igenom förra mötets protokoll och följde upp de punkterna. Kommunikations-

gruppen fortsätter att diskutera vilken kanal som lämpas för internkommunikation.  

 

7. PC-beslut. 

Inga PC-beslut är gjorda.  

  

8. Årsmötet. 

Vi behöver: 

- Sätta tid och datum.  

- Skriva möteshandlingar: Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, ny 

preliminär verksamhetsplan 2020, preliminär budget 2020.  

- Kontakta valberedningen. 

- Kontakta revisorer.  

- Motionsstopp 7 februari. Vi ska skicka ut årsmöteshandlingarna den 11 februari.  



 

- Gå igenom så att vi har följt upp alla motioner från årsmötet 2019.   

 

Vi beslutar att ha årsmötet den 22 februari från kl 12. Vi besluar också att Sanna ska 

kontakta valberedningen och att Wadoud ska kontakta revisorerna.  

 

9. K-möte. 

Vi gick igenom vad som sades på förra K-mötet, då de pratade bland annat om en ny 

distriktshemsidemall. Nästa K-möte är den 14 januari. Vi beslutar att Adrian ska gå 

på mötet, och att de som vill också kan ansluta.  

 

10. Leia-helg. 

Vi kommer att ha en Leia-helg den 1-2 februari. Vi har fått 30000 kr för att hålla i den 

nätverksträffen. De som behöver boende kommer att bo på Scandic.  

 

11. Nordsken. 

Sanna avrapporterar sitt arbete på äventyrshallen. Hon har haft två mobilmöten, och 

börjat få kontakt med i princip alla som arrangerade något i äventyrshallen förra året. 

Vi vill sätta upp ett informationsbord i äventyrshallen med Sverokare som vi i 

styrelsen kan bemanna, istället för en monter.  

 

12. Vännäs. 

Anneli Bäck från Vännäs vill att vi ska komma och ha en spelkväll, och de kan betala 

oss att komma dit någon gång under våren. Vi beslutar att vi vill vara med på detta 

och Sanna sköter kontakten med Anneli.  

 

13. Välkomstmässan. 

Välkomstmässan kommer att vara på Umeå universitet den 22 januari mellan kl 10-

14.30. Vi vill ha information med spelkvällarna på klossen och information från våra 

föreningar. Vi beslutar att betala avgiften på 300 kr för att delta i välkomstmässan 

och skickar Sanna att vara där.  

 

14. Fantastikens månad. 

Vi ska ha fantastikens månad i april 2020 på förbundsnivå. Förbundet har anställt en 

person på 40% som bara ska jobba med fantastikens månad. Vi beslutar att Sanna 

ska söka projektmedel för att fortsätta göra fantasikworkshops likt det vi har gjort 

tidigare år.  

 

15. Övriga frågor. 

a. Littfest. Vi beslutar att arrangera något på Littfest, Studiefrämjandet står för 

budgeten bortsett från Sannas arbetstid.  

b. Utbildningar med Studiefrämjandet. 26 april har Sanna en 

valberedningsutbildning på klossen. Vi ska också hålla en styrelseutbildning 

för den kommande styrelsen och andra intresserade föreningar efter 

årsmötet. 

c. Arbetsverktyg. Vi behöver ett sätt att strukturera upp och ett sätt att på ett 

överskådligt sätt se vad som behöver göras, vad vi håller på med och har 

gjorts. Vi beslutar att testa arbeta med Trello.  

 



 

16. Nästa möte. 

Vi beslutar att nästa möte är söndag den 9 februari kl 11 för att äta lunch, sedan 

möte därefter från kl 12. Vi ska ha en check-up om vilka som kan komma den 

måndag den 3 februari.  

 

17. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mötesjusterare      Mötesjusterare 

 

 


