
Styrelsemötesprotokoll den 27 april 2015 
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
Isa, AI, Linus, Mille och Leif 
Frånvarande styrelsemedlemmar: 
Fanny och Hanna 
 
§1. Mötets öppnande 
 
§2. Val: 
 § 3.1. Val av mötesordförande: Linus 
 § 3.2. Val av mötessekreterare: Isa 
 § 3.3. Val av två protokolljusterare: AI och Linus 
  
§3. Firmatecknare 
 Formulering i protokollet stämde inte överens med vad banken vill, så detta har inte skett. 
Styrelsen uppdrar åt Leif att göra de ändringar som behövs i protokollet, skriver ut det och skickar 
till justerare för underskrifter. 
 
§4. Nordsken  
 Styrelsen uppdrar åt Sanna att boka bord om så behövs á 200 kr, samt godkänna och skicka  
 ansökan  till Nordsken. 
 Beslut att Sanna får i uppdrag att boka bord á 200 kr, så många som behövs. 
Närvaro av styrelsen: 
Linus är där torsdag till lördag. 
Isa är där torsdag till lördag. 
Ai är där minst fredag till lördag. 
Leif är där fredag. 
Mille är där förmodligen torsdag em, men iaf fredag till lördag. 
 
 Styrelsen beslutar att bokar två dubbelrum to-fre och fre-lö och står för måltider under  
 dessa dagar.  
 Styrelsen beslutar att ta team building på fredag em efter 15. Äter middag tillsammans och  
 spelar spel och har trevligt tillsammans. 
 Om det krisar på fredag dag så är styrelsen på plats för att hjälpa i montern. 
 Styrelsen beslutar att bjuda volontärer på lunch den dag de volontärar. Budget för detta  
 finns och räcker för ca 4 pers/dag. 
Styrelsen uppdrar åt Isa att kommunicera besluten kring Nordsken till Sanna. 
 
§5. Regionen 
 Alla papper är inskickade och ligger hos regionen för beslut. 
 
§6. Projekt 
 Sanna har skickat in ansökan kring Fantastik-projektet och beslut kommer senare i vår. 
 
§7. Nolia 
 Fantasia/FUSK är intresserade av att dela monter (kostnad och arbetsbörda) med oss. 
 Styrelsen funderar över ifall vi vill delta eller ej tills nästa gång vi hörs. 



§8.Övriga frågor 
 §8.1 Tärnaby 
  Tärnaby vill att vi kommer och peppar Sverok på någon festival de har i sommar eller  
  till hösten. Styrelsen beslutar att vi hemskt gärna vill göra detta.  
  Styrelsen uppdrar åt Isa att infa Sanna om detta. 
 §8.2 Föreningar 10 år 
  Styrelsen uppdrar åt Sanna att skicka ut diplom och bok till föreningar fyllandes  
  10,15,20 år i år. För ca 100 kr st. 
 §8.3 Roll-upp 
  Styrelsen beslutar att fundera på ifall vi vill ha en roll-upp som Sanna föreslagit.  
 

§9.Nästa möte 
 Vi siktar på måndagar och torsdagar som möteskvällar. 
 Nästa möte: På Nordsken. Fredag 15 maj kl. 15.00 
 
§10.Mötets avslutande  
 Mötet avslutat 
 
 
Justeras av  
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Anna-Isabella Selleskog    Linus Råde 
 
 


