
Styrelsemötesprotokoll den 23 april 2016
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Närvarande styrelsemedlemmar:

Isa, Linus, Mille, Leif

Frånvarande styrelsemedlemmar:

Ai

1. Mötets öppnande

2. Val
Ordförande: Linus
Sekreterare: Isa
Justerare: Mille och Leif
Adjungerande: Sanna
3. Dagordning
fastställande av dagordning
4. Sommarlägret/sommaraktiviteter
Klossen sommarläger 28 juni - 1 juli. 
Lycksele har chans att få över 300.000 för att hålla gratis sommaraktiviteter. 
De kan även söka pengar för aktiviteter för integration. 
2 days in umeå – stor ungdomsfestival kring spel. Vi vill in. 
Umeå Live – om vi kan så är vi med.
5. Pride
Förra året gjorde vi en pridesatsning i umeå som var jättelyckad. I år vill vi göra ett ungdomspride-
hus på Klossen! Vi bokar hela Klossen och bjuder in ungdomsföreningar som gör olika saker. 
Styrelsen uppdrar åt Sanna att styra upp detta. Sanna kollar runt i länet och peppar andra. 
Torsdag 28e april kl. 18.30 så är det möte om Pride på Klossen. Linus kommer fara dit. Han 
välkomnar andra att vara med. Styrelsen uppdrar åt Linus att ta reda på datumet då Pride ska vara.
6. Projekt
6.1 Allmänna arvsfonden
vi har skickat ansökan.
6.2 UmeLAN
Vi har tillsammans med Umelan skickat ansökan om pengar för esportsturneringar där vinnarna får 
gratisbiljett till Frostbyte. Tanken är att knyta LAN på fritidsgårdar till Frostbyte. 
6.3 Region Västerbotten
Vi har ökat med 500 medlemmar i bidragsberättigande ålder.
6.4 Fantastikens månad år 2
Sanna har pratat med bibliotek om att anordna det. Väntar svar. 
6.5 Debattartikel
Sanna vill att vi skriver en debattartikel med andra organisationer kring att Region Västerbotten 
lägger bidrag som inte gynnar kontinuerliga verksamheter. Svårt för ungdomsorganisationer att ha 
en tjänst. Styrelsen uppdrar åt Sanna att styra upp detta. Ordförande skriver under. 
7. Slag
Sanna och Linus lobbar för att all borde åka på Slag. Isa åker.
8. Sverokrummet
Sanna och Linus har skickat ut inbjudan för alla föreningar som brukar boka rummet och alla andra 
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som vill. Vi tar ut riktlinjer för vad för regler som ska gälla i rummet. 
Sannas kontor behöver en upprustning. Linus ska kolla med Studiefrämjandet om det finns möbler 
över. Om möjligt vill vi få in ett till skrivbord dit. Sanna gör en utrensning av onödiga saker i 
kontoret. Mille kollar efter laptops som säljs i Lycksele för 777 kr. Styrelsen uppdrar till Mille att 
köpa in en sådan till oss.
9. Lajvlabbet
kommer vara i höst. Man kan anmäla sina programpunkter ett litet tag till. 
10. Starta förening-broshyrer
Nya snajdiga broshyrer för att starta förening på plats. Det finns också affischer. Sanna har fixat 
massa kuvert med gamla loggan på som vi kan använda. Hon har även beställt lite nya kuvert med 
vår nya logga och hemsideadress. 
11. Spel som plattform för integration
Inte gått superbra. Går inte att anordna saker på boenden så vi måste locka folk till andra lokaler. 
Sanna kommer avsluta projektet. Distriktet äger två upsättningar av språkneutrala spel. En 
uppsättning i Umeå och en i Lycksele. Tanken är att vi kan låna ut dem till föreningar i framtiden.
12. Ekonomi
Leif fick en faktura på för mycket pengar. Den stämmer inte och vi ska inte betala den. Johan löser 
detta. Det kommer även skapas ett vettigt kontakt mellan rfk och distrikt. 
Sanna har kanske hittat ett bidrag man kan söka för en rfk. Kombinerat organisations och 
verksamhetsbidrag för föreningar med kontinuerlig verksamhet. Sanna kollar vidare hur det går till.
Vi har under året fått in drygt 45.000 kr. Utgifter totalt än så länge drygt 33.000 kr. Allt går enligt 
budget. 
13. Kommunikation/överlämning inom styrelsen
Vi fortsätter använda Facebook som kommunikationskanal. Protokoll läggs upp kontinuerligt på 
Samepage och Dropbox. Styrelsen beslutar att avveckla Samepage och lägga allt på Facebook 
och/eller på Dropbox. 
Vi jobbar med överlämningsdokumenten efter lunch.
Övriga frågor
Nästa möte
Måndag 23e maj kl. 20.30 på Skype

Mötets avslutande
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