
2020-11-05 Sverok Västerbotten styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Närvarande: 

Linnea, Robin, Lukas, Wadoud, Isa 
Adjungerad: Sanna 

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 
a. Ordförande: Robin. 
b. Sekreterare: Linnea. 
c. Justerare: Wadoud, Isa. 

4. Godkännande av dagordning: 
● PC-Beslut 
● RFK 
● RFK 2021 
● Umepride 
● Snökon-muggar 
● Skicka till region Västerbotten? 
● Ekonomi 
● Öppnad discord 
● Ta med till Riksmötet 
● Övriga frågor 

 
5. PC-Beslut 

Vi beslutar att skicka Robin som distriktsrepresentant till Riksmötet. 
 

6. RFK 
Update från projektet: 6 intervjuer gjorda hittills, några till kanske blir då vi väntar på 
mejlsvar. Nu ska de intervjuer som gjorts sammanfogas till texter. Sedan ska Sanna 
kalla personer till en digital workshop i början av december. 
 

7. RFK 2021 
Förbundet har beslutat att inte länge ha tjänster på under 40% eller ha flera små 
tjänster som en hel tjänst, pga. arbetsmiljö. Förslaget är att Sanna jobbar fram till 
slutet på maj/början av juni för att vi ska kunna ha tid att ställa om. Vi ställer oss 
positiva till det förslaget. 
 
Vi ska kontakta valberedningen och berätta den här informationen, Robin gör det.  
 

8. Umepride 
Vi hade ett arrangemang under Umeå-pride, där vi spelade jackbox-spel 
tillsammans. Det var lyckat, vi hade kul och var upp till 9 personer totalt. Det var även 
ett tillfälle att få in lite folk till discorden. 
 

9. Snökon-muggar 
Det har hittats ett gäng gamla SnöKonmuggar (8 st). Är det något Sverok 

 



Västerbotten skulle vara intresserade av att ta om hand? Vi beslutar att vi vill ha 
muggarna. Vår tanke är att lotta ut dem eller dylikt, Isa tar ansvaret över det.  
 

10. Skicka till region Västerbotten? 
Ett meddelande om hur Covid-19 har påverkat vår verksamhet är ihopskrivet från 
nationellt håll som vi kan skicka ut till våra regioner. Vi beslutar att skicka 
meddelandet till Region Västerbotten.  
 

11. Ekonomi 
Inget nytt. 
 

12. Öppnad discord 
Det verkar fungera bra med discorden. Vi bör ha mer verksamhet i servern för att få 
in mer folk. 
 

13. Ta med till Riksmötet 
Vi diskuterade vad vår distriktsrepresentant skulle kunna prata om från Västerbottens 
sida på Riksmötet. 
 

14. Övriga frågor 
Styrelseutbildning den 1:a december som en kan gå på om en vill. 
 
Vi ska uppdatera oss kring verksamhetspunkten att “Sverok Västerbotten ska under 
året utreda och utvärdera vilken sorts insatser som bäst stärker spelkulturen utanför 
centralorterna. Som ett led i detta ska distriktet också utveckla sina samarbeten med 
fritidsgårdar och bibliotek i hela länet.” Om vi inte har kommit långt i arbetet kanske vi 
behöver besluta att vi inte arbetar med den, för att vi inte hinner. 
 
Vi ska börja arbetet med årsmötet. Robin ska prata med Sören och Sanna om ett 
lämpligt datum för en arbetsdag. 
 
Robin och Lukas har arbetat med att överföra all intern kommunikation till Discord 
och Trello. Vi beslutar att genomföra följande ändringar: 

- Nyhetsflöde i Trello istället för Facebook. Trelloposter länkas till Discorden. 
- Effektivisera kategorier, ta bort vissa rader som inte används. 
- Emotes för omröstningar i Discord. 

 
15. Mötet avslutas. 
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