
Styrelsemöte Sverok Västerbotten 2011-11-20
Skypemöte

Deltagare
Mats Johansson
Lenita Hellman
Dick Bengtsson
Ezther Söderling
Carin Wesslau
Adam Jonsson

1. Mötesformalia
Mötet öppnas 14:45

Dick och Adam väljs till justerare
Mötets utlysande godkänns
Mötets beslutsmässighet bekräftas 

2. Riksmöte
Adam, Dick och Carin representerar Västerbotten på årets riksmöte. Adam har bokat in två 
opinionskvällar på Klossen men det har varit lågt intresse. Dick har pratat med de största 
föreningarna i Skellefteå.
En genomgång av motionerna gjordes.
Avslag - 22. Justering av namnparagraf
Avslag - 18. SLAG, en ny framtid.
Bifall - 23. Level-Up! rikssatsning för utbildningsplattformar. 
Avslag -  24. Avveckla spelveckan. För större regional flexibilitet
Bifall - 26. Ändring syfte
Bifall - 27. Direktiv för valberedning, gillar ändringen om ombud och valberedning
Bifall - 28. Ändring av § 62 och § 63 i förbundsstadgan
Avslag - 29. Angående minimiaktivitet
Avslag - 30. Angående namnstöld
Avslag - 31. Sverok bör stötta konvent
Avslag - 33. Eknomistöd till föreningarna
Avslag - 34. Organisationsutredningen
Avslag - 35. Rainmaker
Avslag - 36. Distriktens rätt att påverka
Avslag - 38. Höj grundbidraget
Bifall - 39. Projektbidrag

Distriktsårsmöte
Årsmötet för distriktet hålls i Umeå, 16-18 mars 2012. Mats och Adam ansvarar för att hitta lokal 
för mötet. Med mötesdag den 17e mars.

Verksamhetsplan och Verksamhetsberättelse 
Ett arbetsmöte hålls under helgen 20-22 januari Skellefteå. Ezther ska undersöka om vi kan 



vara i hennes föräldrars stuga i Nordmaling. Dick tar ansvar för verksamhetsplan, Lenita hjälper 
till. verksamhetsberättelsen tar Mats ansvar för.

Budget
Adam lägger upp ett budgetförslag för 2012, samt tar fram ett utkast till ekonomisk berättelse 
2011.

4. Kandidera för 2012
Dick, Lenita och Adam ställer sig till förogande. Adam är dock inte säker på om han vill sitta 
kvar som kassör. Ezther kan tänka sig att sitta kvar om ingen annan kan ta över, men påtalar 
problemet med att hon numera bor i Mälardalen.

5. Jämställdhetsperspektiv
Carin har skrivit ihop en jämställdhetsplan som godkännes tillsammans med en budget på 500kr 
för urskrift om en sådan skulle efterfrågas.

TV-spelsjam
Arrangemanget stöttades med lokalhyra. Under nästa år arrangeras TV-spelsjam igen, 
styrelsen har bett om bättre framförhållning för förfrågan om stöd.
 
6. Bidrag till Burlicon
Bidrag med maximalt 2500 kr beviljas för mat under konventet. Kostnaderna ska redovisas med 
kvitto.

Studiefrämjandet
L1 genomförd i Umeå för Sverokfolk. Dick och Lenita har nyligen genömfört L2 samt anmält sig 
till L3/L4 som kommer genomföras i mitten av december.

7. Klossen
Brandvarnare och brandsläckare är inköpta men ej monterat. Förrådet är uppsagt och 
inventariet därifrån ska nu förvaras på kansliet på Klossen. Adam ska köpa in hyllor för detta 
ändamål, för en kostnad på ca 1000kr, pengarna tas ur inventarieposten i budgeten.

Övrigt
Carin informerar om SLI’s arrangörsdagar 6-8 jan i Skellefteå. Riktas sig främst mot lajv men 
alla är välkomna. Karin lämnar mötet 16:39

Nästa möte
Ett Skypemöte hålls 20 december 19:00
Nästa fysiska möte är under arbetshelgen 20-22 januari i Nordmaling.

Mötet avslutades
16:44
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