
Protkokoll för den 29 april 2012.
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande Lenita Hellman Kassör Adam Jonsson
Sekreterare Jens Lindström Vice Ordf. Peter Bomark(Närvarande via telefon)
Ledamot Linus Råde Ledamot Dick Hellman

§ 1. Mötets öppnande: Ordföranden Lenita Hellman förklarar mötet för öppnat.

§ 2.      §2.1  Mötet behörighet: Styrelsen finner att mötet är behörigt.
     §2.2  Dagordning. Styrelsen beslutar sig för att använda sig av löpande dagordning, med 

grund i den för mötet tidigare föreslagna.

§3. Val:
§ 3.1. Val av mötesordförande: Styrelsen utser Lenita.
§ 3.2. Val av mötessekreterare: Styrelsen utser Jens. 
§ 3.3. Val av protokolljusterare: Styrelsen utser Dick.

§4. Tidigare mötesprotokoll.
§ 4.1. Justering av föregående protokoll. Det tidigare protokollet justerades den 24 april  
2012. Protokollet för det Extrainkallade styrelsemötet, den 24 är ej underskrivet, men
genomgånget. Tyvärr är inget av protokollen uppladdade. 

§ 4.2. Uppföljning av tidigare protokoll. Styrelsen går igenom punkter från tidigare 
protokoll.

§4.2.1. Teambuilding. Styrelsen bordlägger frågan.

§4.2.2. Extrainsatta årsmötet. Styrelsen bordlägger frågan.

§4.2.3. Melj-robboten qmail. Jens meddelar att listor till förtroende valda inom 
distriktet är upprättade, det vill säga att det finns mejladresser till:
Styrelsen Styrelsen[at]sverok.vasterbotten.se
Valberedningen Valberedning[at]sverok.vasterbotten.se
Revisorer Revisorer[at]sverok.vasterbotten.se 
Information(styrelsen) Info[at]sverok.vasterbotten.se 

Dessutom har det skapats individuella adresser för alla inom styrelsen efterformen, 
förnamn.efternamn[at]sverok.vasterbotten.se

Underskrifter
Mötessekreterare Datum, Ort, 

                                                                                   2012-05-26, Umeå                                               
Jens Lindström

Mötes protokolljusterare  Datum, Ort, 

                                                                                   2012-05-26,  Skellefteå                                       
Dick Hellman 
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§4.2.3. E- bas. Styrelsen har rapporterat in sin verksamhet till E-bas.

§4.2.4. Slaget. Adam och Lenita var ner, upplägget var bra och utvecklat sedan 
tidigare. Kurserna som var under slaget var bra, bland annat gick det en intressant  
kurs i ekonomi.

§4.2.5. På tal om oss. Styrelsen diskuterar lite snabbt kring projektet men kommer 
fram till att den inte har inte satt sig in i projektet, då det annat har kommit emellan. 
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten. 

§4.2.6. Kulturnatta. Adam har tagit kontakt och bokat monter för Kulturnatta, två 
Umeå föreningar, Midälvorna och Gaia projektet, kommer att delta på eventet  i 
Sverokmonter och visa upp sin del av hobbyn.

§ 5. Budget rapport. En ny stående punkt för styrelsen, för att förbättra budgetarbetet inom 
distriktet.

§5.1.Budget rapport. Kassören har gjort en budget rapport som bifogas som Bilaga 1. 
Därefter går kassören igenom rapporten och belyser vissa punkter i rapporten. Vissa av 
posterna är kraftigt belastade av beslut från föregående år.

§ 5.2. Budget ordning. Lenita och Adam har gjort en budget ordning för att skapa bättre 
koll på vilka poster som skall belastas vid olika projekt. Papperet bifogas bilaga 2. 

§6. Reseersättningar. Styrelsen diskuterar och reder ut lite frågetecken kring reseersättningar.  

§ 6.1 Förtydligande av resepolicy gällande årsmöten. Lenita lägger fram ett 
förslag(Bilaga 3) för förtydligande av reseersättningar gällande Distriktets årsmöten. 
Styrelsen diskuterar förslaget och rubriken. Feedback och tankar belyser delar av den och 
styrelsen skall till nästa möte se hur den kan inlemmas i den som antogs av årsmötet. 
Styrelsen antar dock andemeningen i den: Om att ersättning för resor till Distriktets 
årsmöten skall begränsas till resor inom distriktet. För förtroende valda inom distriktet gäller 
ordinarie resepolicy.
Beslut:
Reseersättning för distriktets föreningsrepresentanter, vid Distriktets årsmöten, begränsas till 
resor inom Distriktet.

Underskrifter
Mötessekreterare Datum, Ort, 

________________________________________2012-05-26, Umeå_________________________
Jens Lindström

Mötes protokolljusterare

________________________________________2012-05-26, Skellefteå_____________________
Dick Hellaman
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§.6.2 Gammal reseersättning. Styrelsen diskuterar hur den skall hantera en gammal giltig
men ej utbetald reseersättning, från Sverok ÖN:s årsmöte  2010. Styrelsen beslutar att det 
skall tas kontakt med Sverok Norrbotten innan beslut tas. Lenita tar kontakt med Styrelsen i 
Sverok Norrbotten, då ersättningen är från innan distriktet delades, hon kommer att 
återkomma i denna fråga nästa möte.  

§7. Policy för Styrelsemöten verksamhetsåret 2012-13. Styrelsen diskuterar hur man skall 
hanterar möten och beslut. (Adam tvär springer på toa. Diskussionen fortsätter. Sedan återkommer 
han.)

Styrelsen bestämmer sig för att använda sig av följande riktlinjer gällande möten:
• Kallelse till möte skall ske åtminstone med Mejl.
• Alla ska kallas.
• Minst fyra skall närvara för att mötet skall vara behörigt.
• Kallelse minst en vecka i förväg, är eftersträvansvärt.

(Mötet ajournerar sig tillfälligt. För att återupptas ca 10 min senare.)

§8. Styrelsens framtid. Styrelsen diskuterar hur den framöver skall se ut och verka. Styrelsen 
beslutar efter diskussionen att enhälligt att avgå, i samband med det extrainsatta årsmöte som skall 
hållas den 3 maj på Klossen i Umeå. (Adam, meddelar att han måste gå till jobbet och lämnar 
mötet.) 
Styrelsen motiverar sitt avgångsbeslut med att de förutsättningar som styrelsemedlemmarna gick 
med på då de ställde upp i styrelsen väsentligt har förändrats, främst gällande att ekonomiska poster 
har blivit tungt belastade, av beslut från tidigare styrelser, innan årets styrelsen har hunnit bedriva 
sin verksamhet. Även brister gällande förtroende inom styrelsen har lett fram till detta beslut. 

Styrelsen beslutar med denna anledning att Dick skall ta kontakt med Valberedningen. 

§9. Det Extrainsatta årsmötet. Styrelsen beslutar att kalla till ett extrainsatt årsmöte den 3 maj, 
2012 klockan 15:00 på Klossen.
Ordförande Lenita skickar ut en kallelse till Distriktets föreningar och revisorer, senast den 30 april.
Styrelsen diskuterar även behovet av att göra en revidering av budget och verksamhetsplan för att 
den kommande styrelsen skall kunna koncentrera mer energi på att reda ut frågetecken inom 
distriktet, för att skapa en stabilare grund och bra bas för kommande verksamhet, men även vara 
friare att arbeta utifrån de ekonomiska förutsättningar som faktiskt gäller för distriktet gällande 
budgetposter som kom att vara tungt belastade redan innan detta års Styrelse påbörjade sitt arbete. 

Underskrifter
Mötessekreterare Datum, Ort, 

________________________________________2012-05-26, Umeå_________________________
Jens Lindström

Mötes protokolljusterare

________________________________________2012-05-26, Skellefteå_____________________
Dick Hellaman
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§10. Övriga frågor. Inga.

§11. Nästa möte. Styrelsen beslutar att nästa möte skall hållas den 26 maj, klockan 11:00.

§13. Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet.

Underskrifter
Mötessekreterare Datum, Ort, 

________________________________________2012-05-26, Umeå_________________________
Jens Lindström

Mötes protokolljusterare

________________________________________2012-05-26, Skellefteå_____________________
Dick Hellaman
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Bilaga 1.
Budgetrapport

INTÄKTER BudgetIntäkt
1.1 Landstingsbirag 110 000 26806
1.2 Lokalbidrag Sverok (Klossen) 6000
1.3 Hyra (Midälvariket) 24 000 6000
1.4 Studiecirklar 4 000

Summa Intäkter: 144 000 Intäkt 28/04: 32806

KOSTNADER Budget Kostnad Kvarvarande
Styrelsen
2.1 Resor 10 000 -2887 = 7113
2.2 Teambuilding 10 000
2.3 Kansli 13 000 -11616.09 =1383.91
2.4 Profilkläder 3 000
2.5 Mat 10 000 -329 =9501 (9421)

Projekt
3.1 Helhet 8 000
3.2 Skola 2 000

Centralt
4.1 Klossen 48 000 -20000 =28000
4.2 Marknadsföring 5 000
4.3 Årsmöte 15 000 -9968,98 =5032.02   (-1568.02)
4.4 Revisorer 7 000
4.5 Valberedning 3 000

Påverkan
5.1 Slag 10 000

Summa Kostnader: 144 000 Kostnad 28/04: 44801.07

Kontobalans: 50844.47 kr
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Fakturor och BOE (De inom parantes är kostnader för förra året)

2.1 1094 Ezther S förberedande årsmöte
2.1 1793 Carin Wesslau förberedande årsmöte

2.3 9538.24 Bärbar Dator
2.3 372.95 Spelsorteringsdag
2.3 399 Headset Dick
2.3 119 Expressbrev linköping
2.3 399 Headset Adam
2.3 29 Kvittensblock
2.3 630 Bankkostnader
2.3 128.9 Tillbehör bärbar dator

2.5 189 Arbete inför möteshelg
2.5 140 Lunchmöte representation
(2.5 80 Middag styrelse inför årsmöte 2011)

4.1 4000 Klossen
4.1 4000 Klossen
4.1 4000 Klossen
4.1 4000 Klossen
4.1 4000 Klossen

4.3 170 Ezther inför årsmötet
4.3 2786.98 Ezther till årsmötet
4.3 140 Ezther resa årsmötet
4.3 110 Lina G, årsmötesresa
4.3 4450 Boende Årsmötet
4.3 2312 Johanna N, resa årsmötet
(4.3 6600 mat ordinarie årsmöte 2011)

5.1 2000 Nyslaget 2012
(5.1 6000 Framslaget 2011)
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Bilaga 2
Budgetordning.

INKOMSTER
1 Intäkter

1.1. Landstingsbidrag 110 000

1.2. Lokalbidrag Sverok (Klossen 6 000

1.3. Hyra (Midälvariket) 24 000

1.4. Sudiecirklar 4000

Summa Intäkter: 144 000

KOSTNADER

2 Styrelsen
2.1. Resor 10 000
2.2. Teambuilding 10 000
2.3. Kansli 13 000
2.4. Profilkläder 3 000
2.5. Mat 10 000

3  Projekt
3.1. Helhet 8 000
3.2. Skola 2 000

 
4 Centralt

4.1 Klossen (hyra) 48 000
4.2 Marknadsföring 5 000
4.3 Årsmöte (ink resor) 15 000
4.4 Revisor 7 000
4.5 Valberedning 3 000

5 Påverkan
5.1 Slag 10 000
5.2

Summa Kostnader: 144 000
 
Resultat: +/- 0 kr
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Bilaga 3
Förslag för policy för utbetalning av reseersättning Sverok Västerbotten

Allmänt
Vid val av resesätt samt vid resebokning ska billigaste, rimliga alternativ väljas. 
Resor bör boka i god tid, resor som blir orimligt dyra på grund av bristande planering ska inte 
genomföras om de inte är absolut nödvändiga.

Geografi
Reseersättning ges i första hand för resor inom distriktet.

Resor som sker utanför distriktet ska motiveras och kräver ett styrelsebesluts för godkännande.
Ersättning vid årsmöte
Reseersättning till föreningsrepresentants resa till Sverok Västerbottens årsmöte utbetalas endast för 
resor inom distriktet. 

Ersättning för styrelseledamot, revisorer eller annan nyckelperson kan godkännas genom 
styrelsebeslut.

Bil
Bil kan användas då det är nödvändigt. Samåkning ska nyttjas i så stor omfattning som möjligt. 
Ersättning för bil ges enligt Skatteverkets riktlinjer (18.50 kr per mil). 

Hyrbil ska endast användas då det är nödvändigt och kräver styrelsebeslut. Billigast, rimliga 
alternativ ska väljas. 

Förskott
Förskott för resor ges ej. 
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