
Dagordning 17/12 sverokvästerbotten 
 
1. Mötet öppnas 
2. Närvarande Wadoud, Linus, Sören, AI, Isa, Mille, samt Sanna (inadjungerad)  
3. Val 
3.1 Mötesordförande Ai 
3.2 Mötessekreterare Wadde  
3.3 Justerare Isa  
4. Förra mötet 
 
5. RFK informerar 
Vi fick inte bidraget från Boverket, men siktar på förhoppningen attack få det nästa år 
 
Vi ska ha en punkt på Littfest som handlar om Fantastik, och även prata om att viss litteratur 
inte räknas som fantastik fastighet den borde det.  
 
Distriktsmästerskapet i e-post med  fokus på Overwatch. Det mesta av det tekniska kommer 
att skötas av Nordsken, Sanna ska ordna kontakt med pressen.  
 
Fantastikens månad var populärt, och det har kommit in hundratals noveller till 
novellsamlingen 
 
Ny FS, och en föreningsutvecklare ska anställas 
 
Förslag på komnunkonferens med andra föreningar som har distrikt för att prata om hur 
bidragssystemet inte är gjord för förbund som inte är sportiga. 
 
Leiaprojektet drog igång i november. De vill ha träff i Umeå, sannolikt i mars.  
 
6. Ekonomin  
 
Hitintills ser allt bra ut. Det kommer att göras en extra genomgång av den av Isa och Wadde. 
 
7. Verksamhetsplanen 
 
E-sportsförbund etc rätt bra avklarat 
Kontakt med olika föreningar - vi siktar  
Pizzaårsmöteskväll siktar vi på första helgen i februari 4/2, kl 15-20, I Stormen  
Kontakt med föreningar i distriktet i januari. 
Har inte genomfört årliga möten med viktiga bidragsgivare ännu.  
Har inte fått till samarbete på nationell nivå 
Har erbjudit utbildningar men inte fått gehör. Vi har gjort det vi kan där.  
 
Vi har pausat arbetet om rutiner kring samarbetet med RFK, då det uppstått kaos kring 
arbetsmiljön. 
 



Vi har inte lyckats uppfylla arbetet med asylsökande o. Dyl.  
 
Linus kommer inte bara bokningsansvarig för de större ytorna längre. Det finns även ett 
bidrag som Sverokföreningar ska kunna söka för att det ska gå att lösa nya regler kring 
klossens hyror. Studiefrämjandet kommer också att erbjuda hjälp ifall det inte fås bidrag till 
föreningarna som söker stöd. 
 
8. Årsmötet  
 
Vi funderar över vilka som vill sitta kvar, och vilka som kan övertalas att gå med i styrelsen. 
Nordskens styrelse verkar som lämpliga kandidater. Det ska ringas ut i januari till alla 
föreningar för att informera om hjälp med deras årsmöten, föreningskatalog, Facebookgrupp 
och distriktets årsmöte och styrelse. 
 
Ska vi bjuda in Umeå Kommun, Studiefrämjandet och Regionen? 
 
Samt bjuda in någon från föreningsstyrelsen.  
 
Preliminärt datum 24/3 
 
9/2 deadline för årsmöteskallelse 
 
9/3 sista dagen för årsmöteshandlingar. 
 
9. Övriga punkter 
 
10. Nästa möte 
 
Skypemöte i mitten/slutet av januari, med mål att ha haft revisorsträff innan dess. Datum 
som satts är 30:e januari, kl 18 
 
11. Mötet avslutas 


