
Närvarande: Isa, Wadde, Ai, Sören, Linus, Mille 

Adjungerande: Sanna 

1. Mötets öppnande 

2. Formalia 

2.1 Mötets behörighet 

2.2 Godkännande av dagordning 

3. Val av mötesfunktionärer 

3.1 Mötesordförande 

Mötet väljer Ai Sellerskog som mötesordförande 

3.2 Mötessekreterare 

Mötet väljer Wadoud Ståhl som mötessekterare 

3.3 Justerare 

Mötet väljer Linus Råde och Isa Blomberg till justerade 

4. Sommaraktiviteterna 

Sanna informerar om att sommaraktiviterena är igång som planerat. Sören och Wadde ska 
hjälpa till 27:e med att lära ut magic. 

5. Föreningsmässa i höst 

Det här äger rum 25:e augusti (fredagen, förmiddag). Sanna undrar om det finns någon förening 
som är intresserad av att dyka upp.  

6. Sommaravslutning på klossen 

Det är sista passet på onsdag. Frågan är om det skulle vara någon form av avslut, men att det 
var något kort om tid. Däremot så funderas det på uppstart för hösten istället 

7. Styrelseutbildning 

Två utbildningar, en i styrelsekunskap, och en i tankebanken. Datum kommer när det närmar sig, 
men det är inplanerat att ske under sommaren. 

8. K-möten 

Vi har beslutat att ha minst en närvarande på följande möten. Kommande möten är 13/8, 24/9, 
5/11. Isa tar preliminärt mötet 13/8, men vi kontrollerar det på 

9. Slagfråga från Väst 

Inkommet meddelande: 

Hej! Vi i väst är intresserade av att göra ett mini-slag och såg att du redan hade utlyst ett i 
Facebookgruppen för distriktsstyrelserna i Sverok. Är det något som du/ni ska driva vidare? Annars är vi 
intresserade av att bjuda in alla till Väst :) 

 

Vi beslutar att svara att de kan köra sitt, då det närmsta vi kan se som vi föreslagit varit att dra 
ihop en träff på Nordsken. Då vi i styrelsen för närvarande inte har tid och ork att dra ihop ett 
slag, fastän det vore kul, så ger vi dem våran välsignelse att dra ihop ett. 

10. Övriga frågor 



Inga övriga frågor 

11. Nästa möte 

Ai åläggs att göra en omröstning på Facebook för att bestämma kommande möte. 

12. Mötets avslut 

 


