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Styrelsemötesprotokoll den 28 april 2013. 
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 
 
Närvarande styrelsemedlemmar:  
Kassör Rasmus Leijon Ledamot Astrid Holmström  
Ledamot Nathalie Andersson Ledamot Linus Råde 
Vice ordförande Albin Westermark Ordförande Jens Lindström 
 
Frånvarande styrelsemedlemmar: 
Sekreterare Viktor Alakökkö 
 
§1. Mötets öppnande: Albin Westermark förklarar mötet öppnat. 
§2. Formalia 

§2.1 Mötets behörighet: Mötet finnes behörigt. 
§2.2 Dagordning. Dagordningen godkännes. 

 
§3. Val: 
§ 3.1. Val av mötesordförande: Albin väljs som mötesordförande. 
§ 3.2. Val av mötessekreterare: Rasmus väljs som mötessekreterare. 
§ 3.3. Val av protokolljusterare: Astrid och Nathalie väljs som protokolljusterare. 
§4. Ekonomi.  

§4.1 Bankmöte. Bankmöten kan göras i både Skellefteå och Umeå. Linus ska 
skriva ut och skaffa nödvändiga underskrifter från Umeå under veckan. 

§4.2 Fakturor. Ekonomin är i sin ordning - betalning från Oskar har inkommit och 
betalningarna till SFR är betalda i tid. 
 
§5. Tidigare mötesprotokoll 

§ 5.1. Justering av föregående protokoll. Jens får i uppdrag att lägga upp det 
på Dropbox för utskrift och justering i veckan. 

 
§5.2. Uppföljning av tidigare protokoll.  

§5.2.1. Landstingsansökan. Inlämnad. Sverok Västerbotten har få 
ungdomar bosatta i Västerbotten. På grund av detta finns det skäl att 
misstänka att vi inte får landstingsbidraget. 

 
§6. Policy om monterplats. Styrelsen antog under mellanmötesbeslut om Jens 
förslagna policy. Bifogas. 

§6.1. Lajvlaboratoriet Monterplats köptes för 500kr. Detta beslutas skrivas av 
från fordran. Rasmus beslutas kontakta Midälvariket om ärendet. 

 
§6.2. Ljusordern Astrid anmäler sig preliminärt som funktionär. Astrid och Jens 
kommer att närvara på Ljusordern 4. Styrelsen beslutar köpa monterplats från 
arrangemanget. Astrid beslutas sköta ärendet med arrangören. 

 
§7. Vårslaget. Jens och Linus ska åka till Vårslaget. Detta bekostas av styrelsen till ett 
pris på 1000kr per person. 
 
§8. Marknadsföringsmaterial. Beslutas att inget marknadsföringsmaterial ska köpas in i 
nuläget. Förslaget läggs istället på is tillsvidare. 
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§9. Klossen. Klossen är välförsedd. 
 
§10. Övriga frågor.  
 

§10.1 Arbetsdag/helg. Nathalie lägger upp en Doodle. 
http://www.doodle.com/twb7sdvrm27zic7y  

 
§10.2 Spelkväll för Tjejer 3 Maj Umeå. Nathalie ska dit och tar med sig en del 
Sverokmaterial och spel. 

 
§10.3 Budget - Skrivare/kopiator. Användarkonto till skrivaren på Klossen ska 
fixas och kod samt användarnamn ska läggas in i dropbox av Rasmus. 

 
§10.4 Regelbunden kontakt med föreningar inom distriktet. Albin tar på sig att 
skriva och skicka ut ett nyhetsbrev till våra medlemsföreningar med information 
om Sverok Västerbotten några gånger per år. 

 
§10.5 Distrikt Mitts årsmöte Albin berättar om årsmötet. 

 
§10.6 Inlandsturné Skjuts till tidig höst. 
 
§11. Nästa möte. Sker i samband med arbetsdag. 
 

§12. Mötets avslutande. 
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PR-satsning Distrikt Västerbotten och dess föreningar. 

 

Syfte 

Öka informationsflödet mellan distrikt och föreningar samt skapa distriktet som en naturlig 
partner vid arrangemang. 

Genomförande  

Sverok Västerbotten skall arbeta för att tydliggöra relationerna mellan lokala föreningar och 

distrikt. Ett sätt att göra detta är genom att satsa på marknadsföring gentemot de lokala 

föreningarna.  

Erbjudande: 

- Distriktet köper reklamplats på arrangemang för 500 kr. 

- Vi tar emot och distribuerar reklammaterial för lokala föreningar på andra arrangemang.  

Kriterier: 

- Arrangemanget skall ha minst 40 deltagare/arrangörer. 

- Bord och plats för Roll-ups skall beredas distriktet. 

- Distriktet skall ha rätt att närvara med upp till 4 representanter, ej deltagare på 

arrangemanget kostnadsfritt.  

 

 

 

 

 

 

 


