
 

2020-09-01 Sverok Västerbotten styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 

2. Närvarande: 

Isa, Robin, Linnea, Sören, Lukas. 

Adjungerad: Sanna. 

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 

a. Ordförande: Robin. 

b. Sekreterare: Linnea. 

c. Justerare: Sören, Isa. 

4. Godkännande av dagordning: 

● PC-Beslut 

● RFK 

● Spelträff Tavelsjö 

● Ume Pride 

● Anton Linder och TV-spel 

● Ekonomi 

● Öppna discorden? 

● Info från Erland 

● Riksmötet 

● Höstslaget 

● Trello 

 

5. PC-beslut 

Vi beslutade att inte genomföra sommaraktiviteten som stod i verksamhetsplanen. Vi 

genomförde dock en annan sommaraktivitet.  

 

6. RFK 

Sanna har börjat med projektet “Ung i Västerbotten”, vi kommer att ha en digital 

workshop istället för en fysisk.  

 

Umeå Teaterförening vill samarbeta med sverok Västerbotten i samband med en 

digital föreställning. De vill att vi ska hjälpa till med att prova på spel, DSK kan 

förmodligen sköta det själv medan Sanna åker dit och hjälper med information. 

 

Alla styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll ligger på hemsidan nu. 

 

Ett dokument är påbörjad med en sammanställning av bidragsregler för Västerbotten. 

Sanna tar gärna hjälp.  

 

7. Spelträff Tavelsjö 

9/9 kl 16-18 kommer en spelträff att vara i Tavelsjö där vi kommer att åka dit och låta 

folk prova spel och peppa att starta föreningar. Sören vill hjälpa till.  

 

8. Ume Pride 

Ume Pride vill att vi håller i något, det är den 25-27 september. Linnea och Robin kan 



 

hålla i en workshop av något slag.  

 

9. Anton Linder och TV-spel 

Linder vill skapa ett samarbete mellan spelhobbyn, Umeå Kommun och Visit Umeå. 

Vi tycker att det låter som en pepp idé och att om han börjar bjuda in till möten är vi 

intresserade.  

 

10. Ekonomi 

Vi skulle haft mindre pengar nu då tanken var att göra fler projekt under sommaren, 

men annars är det inget särskilt som hänt.  

 

11. Öppna discorden? 

Discorden ska snart vara redo att öppnas, förmodligen till helgen.  

 

12. Info från Erland 

Det finns flera distrikt som skaffat egna discordservrar. Därför håller Erland på att 

skapa ett slags nätverk mellan moderatorer för sådana servrar.  

 

Vi har en generalsekreterare inom Sverok nu.  

 

Riks vill ha tips om Sveroks identitet. Linus Råde håller i workshops i detta.  

 

AG Utbildning håller på med Skillstree. Vilka ämnen borde finnas? Finns det några 

personer som är intresserade? 

 

13. Riksmötet 

Kommer vara online. 201 ombud. Sanna kollar om det kommer finnas 

distriktsombud.  

 

14. Höstslaget/föreningskonferens 

Alla som vill anmäla sig göra det. Det är den 19-20 september. Vi har beslutat att alla 

som deltar får beställa hem middag under båda dagarna genom foodora under 

slaget. Alla deltagare kan beställa mat enligt matpolicyn, där levereansavgiften inte 

är inkluderad i totalbeloppet.  

 

15. Trello 

Vi ställer oss positiva till Trellon och kommer fortsätta använda det. Vi ska prova en 

rutin i dagordningen att gå igenom Trellon för att exempelvis tilldela kort. Vi ska prova 

gå över mer till att använda Trello och Discord från Facebook. Robin och Lukas kan 

ta på sig att göra ett förslag till struktur på Trellon till nästa möte.  

 

16. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mötesjusterare      Mötesjusterare 



 

 

 


