
 

2020-06-08 Sverok Västerbotten styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 

2. Närvarande: 

Robin, Sören, Linnea, Lukas, Adrian. 

Adjungerad: Sanna. 

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 

a. Ordförande: Robin. 

b. Sekreterare: Linnea. 

c. Justerare: Adrian, Sören. 

4. Godkännande av dagordning: 

● RFK 

● PC-Beslut 

● Ekonomi 

● RUS 

● Biblioteksvolontärer 

● Samarbete med Teaterföreningen 

● Möte med Umeå Kommun 

● Utredning för insatser 

● Öppna discorden 

● Övriga frågor 

 

5. RFK 

Kanslichefen kommer att bli ersatt av generalsekreterare under året inom förbundet. 

Den tidigare föreningsutvecklaren är den person som fått uppdraget att bli 

generalsekreterare. Förbundet undrar om vi kan låta Sanna gå ned i arbetstid för att 

kunna arbeta som föreningsutvecklare för förbundet fram tills sista december. Vi 

beslutar att Sanna ska gå ned i arbetstid till 15% från och med den första augusti till 

sista december.  

 

6. PC-beslut 

 Inga PC-beslut. 

 

7. Ekonomi 

Det som händer ekonomiskt är främst kopplat till Digitala spelträffar.  

 

8. RUS 

Vi har gjort klart remissen för “Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 

2020-2030”. Vi beslutar att Robin skriver under den som ordförande.  

 

9. Biblioteksvolontärer 

Den 10:e och 12:e augusti kl 15-17 ska vi spela brädspel på några bibliotek. Vi 

behöver beslut på volontärer. Robin och Sören kan ställa upp och Adrian kan vara 

reserv.  

 



 

10. Samarbete med Teaterföreningen 

Sanna har pratat med Umeå teaterförening om den 17 nov kl 19.00 ska de ha en 

föreställning som har digitalt fokus. De skulle gärna vilja att vi fanns på plats innan 

och visade lite verksamhet och peppade. Vi beslutar att vara med.  

 

11. Möte med Umeå Kommun 

Umeå Kommun har en träff på Teams måndagen den 15 juni kl. 14.00. Sanna 

kommer att vara med, men vi från styrelsen får gärna delta.  

 

12. Utredning för insatser 

Vi ska ta ett beslut på vilka som kan sitta i en utredningsgrupp för att göra en plan till 

verksamhetsmålet att utreda och utvärdera vilken sorts insatser som bäst stärker 

spelkulturen. Adrian, Sanna och Sören sitter i utredningsgruppen.  

 

13. Öppna discorden 

Vi bordlägger frågan till nästa möte.  

 

14. Övriga frågor 

Om vi vill ha med något i nyhetsbrevet ska vi maila Sanna om det imorgon (tisdag). 

Adrian kan skicka ett mejl angående RUS.  

 

Sanna behöver hjälp att skicka upp årsmötesprotokoll på hemsidan. Lukas kan 

hjälpa Sanna. Vi beslutar att Sanna ska lägga tid på att sammanställa Regionens och 

kommunens bidragsregler för att kunna lägga upp på hemsidan.  

 

Vi beslutar att Sanna ska skjuta på att kontakta skolor.  

 

15. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mötesjusterare      Mötesjusterare 

 

 


