
 

 

2020-03-28 Sverok Västerbotten styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 

2. Närvarande: 

Sören, Adrian, Linnea, Robin, Lukas, Wadoud. 

Adjungerad: Sanna Hedlund. 

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 

a. Ordförande: Robin. 

b. Sekreterare: Linnea. 

c. Justerare: Sören, Adrian. 

4. Godkännande av dagordning: 

● PC-beslut. 

● Middag. 

● Ekonomi. 

● RFK. 

● Trello. 

● Digital strategi. 

● Nordsken. 

● Övriga frågor. 

 

5. PC-beslut 

5.1 Ansökan allmänna arvsfonden 

Vi har beslutat att vara samarbetspartner på en ansökan till Allmänna Arvsfonden där 

vi kan hjälpa till med e-sportsfrågor. Det är Mötesplats Stöcke som skickar in 

ansökan. 

 

5.2 Fantastikens månad 

Fantastikens månad kommer att ske digitalt istället för med öppna, fysiska 

workshops.  

 

6. Middag 

Vi har beslutat att beställa hem mat genom foodora under kickoffen. Alla deltagare 

kan beställa mat enligt matpolicyn, där levereansavgiften inte är inkkuderad i 

totalbeloppet.  

 

7. Ekonomi 

Vi har fått mindre bidrag i förskottet av regionen, vi har minskat medlemsantal. Vi 

gissar på att få ca 20 000 mindre bidrag än förra året. Vi får ha fortsatt koll på 

ekonomin. Eftersom att vårslaget är inställt som en fysisk träff kommer vi inte att 

lägga några pengar på det denna gång.  

 

8. RFK 

Det kommer nya bidragsregler för Umeå Kommun under 2021. De har inte längre 

projekt, men istället ett verksamhetsstöd. Kan vara bra att boka in ett möte med dem 

när det blir möjligt.  

Vi har fått en fråga från biblioteken som skulle vilja ha spelträffar i sommar. Kan vara 

brädspel, digitala spel eller rollspel. Förmodligen ålder kring mellanstadiet och 
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högstadiet. Vi kan få en del pengar till ex. spel för att genomföra detta. Vi är peppade 

på att vara med. Vi ska också fråga DSK om de vill hålla i TV-spel.  

 

Vi har beställt supersnygga klistermärken! 

 

Leia-projektet är färdigredovisat.  

 

15 april är sista datumet för projektbidrag hos regionen. Det är också deadline för 

landstingsbidragsansökan.  

 

9. Trello 

Nuvarande struktur: 

Inkorg - idéer, frågor eller förslag som kan göras. 

Planerade/Att göra - saker som vi har beslut på att göra, men som ej påbörjats.  

Pågående - sådant som är igång, vilket inte är projekt eller event.  

Projekt pågående - De projekt som är igång.  

Event - de event som händer, där vi ej är arrangörer, och som vi kommer/ eller kan 

komma att vilja delta på.  

Behöver hjälp med/ behövs beslut - sådant som inte kommer vidare utan hjälp från 

styrelsen på något sätt.  

Stillastående pga. extern orsak - sådant som inte kan gå vidare på grund av att 

någon annan har bollen i deras händer.  

Kom ihåg till verksamhetsberättelsen - lägg in kort som vi borde prata om på 

årsmötet.  

Avslutat - sådant som är klart.  

 

Vår ambitionsnivå är att vara inne på tavlan minst en gång i veckan.  

 

10. Digital strategi 

Vi vill skicka in en projektansökan kring att hålla digitala spelträffar. Linnea, Lukas 

och Sören är ansvariga för att skicka in denna med hjälp av Sanna.  

 

11. Nordsken 

Nordsken kommer inte att bli av i år. Sanna har styrt upp en del grejer i 

äventyrshallen, som budget. Sanna hjälper dem hellre med föreningsutveckling än att 

hålla i äventyrshallen nästa år. Vi fattar ett beslut om att Sanna inte längre ska jobba 

som områdesansvarig på Nordskens äventyrshall. 

 

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

13. Mötet avslutas. 

 

 


