
Konstituerande styrelsemötesprotokoll den 7 mars 2017 
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
Isa Blomberg, Anna-Isabella Selleskog, Linus Råde, Wadoud Ståhl, Sören Gullbrand, Mille Björkman 
via Skype 
Adjungerande: Sanna Hedlund 
 
§1. Mötets öppnande 
§2.Formalia 
 §2.1 Mötets behörighet: Ja 
 §2.2 Dagordning: Fastställd 
§3. Val: 
 § 3.1. Val av mötesordförande:  Anna-Isabella Selleskog 
 § 3.2. Val av mötessekreterare:  Isa Blomberg 
 § 3.3. Val av två protokolljusterare: Wadoud Ståhl, Linus Råde 
 § 3.4. Adjungerande: Sanna Hedlund 
§4. Val av poster inom styrelsen 
 § 4.1. Val av kassör: Isa Blomberg (XXXXXX-XXXX) 
 § 4.2. Val av vice ordförande: Linus Råde 
 § 4.3. Val av sekreterare: Wadoud Ståhl 
§5. Firmatecknare 
 Styrelsen beslutar att utse ordförande Anna-Isabella Selleskog (XXXXXX-XXXX) och kassör Isa 
Blomberg (XXXXXX-XXXX) att var för sig teckna firma, företräda föreningen i samtliga 
angelägenheter vid ingående av avtal om produkter och tjänster samt förfoga över föreningens 
engagemang i Swedbank och samtliga dess dotterbolag samt underteckna erforderliga handlingar. 
Disponera föreningens produkter och tjänster med alla id-metoder. 
 Detta beslut återkallar alla tidigare företrädares rättigheter att företräda förbundet 
gentemot Swedbank. 
§6. Ansvarsområden  
 Styrelsen beslutar att inte ha ansvarsområden för 2017. 
§7. Vad gör RFK? 
 Sanna ansvarar för att skriva bidragsansökningar, drar igång arrangemang, samarbeten med 
föreningar, skriver månadsbrev, ansvarar för Facebook och hemsidan. Håller löpande kontakt med 
kommunen. Samarbetar med Röda Korset samt projektet Ålidhem Äger. Samordnar Spellovet. Vill 
man peta på Sanna så går det bra på Facebook fram till kl. 17.00. Det går alltid att maila övrig tid.  
§8. Överlämning och kickoff 
 §7.1 Kassör-överlämning: Sker mellan kassörerna på egen hand. 
 §7.2 Styrelseöverlämning och kickoff: Styrelsen uppdrar till Wadoud att styra upp 
styrelseöverlämning och kickoff för gamla styrelsen, nya styrelsen, Sanna, distriktsfaddern och ev. 
Sverokutbildare. 
§9. Ekonomi 
 Styrelsen uppdrar åt den avgående kassören att fortsätta sköta ekonomin tills att 
tillträdande ordförande och kassör får tillgång till konto. Styrelsen uppdrar till tillträdande kassör 
att ta upp frågan om ekonomistöd med avgående kassör och i samband med detta diskutera att 
underlätta arbetet med fakturering, ex. Autogiro. 
§10. Nordsken 
 Sverok Västerbotten är med och arrangerar en konferens med Nordsken på fredagen.  
 



§11. Slag 
 Vårslaget är i Karlstad 5-7 maj. Isa, Ai, Wadoud vill åka. Sören och Mille ska kolla om de kan.  
§12.Projekt och bidragsansökan: 
 Kranskommunsturné: Deadline om en vecka på region västerbotten UTU. Något liknande 
Inlandsturnéen men med fokus på kranskommunerna kring Umeå. Kommentarer från styrelsen 
kring detta senast 13e mars. 
 Sverokdagar: Bidragsansökan för Umeå Kommun, gratis aktiviteter för unga. Dagar med 
olika fokus; Magic-dag, brädspels-dag, rollspels-dag etc. 
 Pride: Sverok ska inte längre vara huvudansvariga, men ändå fortfarande delta.  
 Klubb Eljest: Vill låna spel till sitt evenemang. Då de serverar alkohol så väljer styrelsen att 
inte låna ut spel till dem.  
 Alkohol i Sverokrummet: Styrelsen ska arbeta fram en alkoholpolicy i allmänhet och för 
Sverokrummet. 
 RAC-läger: Sanna åker till Skellefteå till helgen och peppar ungdomar på ett e-sportläger. 
§13. Kommunikation i styrelsen 
 Vi håller kommunikationen främst på Facebook. Vi dubbelkollar att alla blivit nådda.  
§14.Övriga frågor 
 13 maj: arrangörskonferens nere i Stockholm. Kommer mer info om det i nyhetsbrevet från 
Sanna.  
 Presentera styrelsen på Facebook: En person i veckan får svara på förbestämda frågor och 
berätta om sig själv. Sanna får uppdraget att sammanställa frågor.  
§15.Nästa möte 
 Nästa möte: Vi tar det i samband med överlämningen.  
§16.Mötets avslutande  
 Mötet avslutat 
 
Vid Protokollet 
 
 
 
_______________________________ 
Isa Blomberg 
 
 
 
Justeras av  
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 


