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Styrelsemötesprotokoll den 20 augusti 2013. 

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 

 

Närvarande styrelsemedlemmar:  

Ordförande Jens Lindström    Kassör Rasmus Leijon  

Vice ordförande Albin Westermark   Ledamot Astrid Holmström  

Ledamot Nathalie Andersson    Ledamot Linus Råde 

 

Frånvarande styrelsemedlemmar: 

Sekreterare Viktor Alakökkö 

§1. Mötets öppnande: förklarar mötet öppnat. 

 

§2. Formalia 

§2.1 Mötets behörighet: Mötet finnes behörigt. 

§2.2 Dagordning. Dagordningen godkännes. 

 

§3. Val: 

 § 3.1. Val av mötesordförande: Jens Lindström väljs som mötesordförande. 

 § 3.2. Val av mötessekreterare: Rasmus Leijon väljs som mötessekreterare. 

§ 3.3. Val av protokolljusterare: Linus Råde och Nathalie Andersson väljs som 

protokolljusterare. 

 

§4. Ekonomi. 

 

§4.1 Regionbidraget. Regionbidraget blev högre än vad som var budgeterat och förväntat för 
året. Totalt har ungefär 67 000 kronor över förväntat bidrag inkommit. 

 

§4.2 Fodringar. Midälvorna har betalat av den skuld som de hade till distriktet på 8000 kr. Detta 
har skett genom en inbetalning på 8000 kr. Då 500 kronor beslutades avskrivas från deras skuld 
beslutas Jens ta kontakt med Midälvariket och reda ut betalning. 

 

§5. Tidigare mötesprotokoll 
§ 5.1. Justering av föregående protokoll.  

 

§ 5.2. Uppföljning av tidigare protokoll. 

 

§5.2.1. Landstingsansökan. Hur gick det?  Se §4.1 

           
§ 5.2.2 Regelbunden kontakt med föreningar inom distriktet. Första brev beslutas 

författas av Albin och skickas ut till styrelsen för respons. Mål är kvartalsvis kontakt med 
föreningar inom distriktet. 
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§ 5.2.3 Inlandsturné. Rasmus beslutas skicka förslag till styrelsen på inlandsturné 

senast 1/9. 

            
§ 5.2.4 Arbetshelg. Jens beslutas lägga upp en Doodle med förslag på datum för 

arbetshelg under september/oktober. 

 

§6. Föreningsbesök - Monterplats. 

            § 6.1 Skecon. Distriktet var där och representerades genom Viktor. 

 

§ 6.2 Ljusordern. Arrangemanget besöktes ej av Sverok Vb. 

 

§ 7. Välkomstbrev. Jens beslutas ta tag i att uppdatera den gamla, och Nathalie ska korrekturläsa. 

 

§8. Höstslaget. De som ska fara är (preliminärt): Rasmus, Viktor, Linus, Albin, Jens. Distriktet betalar 
kostnaden på 1000 kronor per person. 

 

§9. Marknadsföringsmaterial. Nathalie och Jens beslutas utforma en lista över 
marknadsföringsmaterial som borde beställas. Rasmus beslutas inventera och sammanfatta en komplett 
lista över befintligt material. 

 

§10. Riksmötet. 

 

§ 10.1. Representant. Viktor uppges vara intresserad av att representera distriktet vid riksmötet. 

 

§ 10.2 Förträff. Förträff onsdagen 9/10 i Skellefteå och Umeå, “anordnas” av Jens samt Rasmus 
och Linus. 

 

§11. Level-up. Jens, Viktor och Albin är intresserade av och anmäler sig till att bli Level-up-utbildare. 

 

§12. Budget. Region Västerbotten har bidragit med 67 000 kronor mer än förväntat, men inga pengar 
har hittills kommit in från Level-up (som budgeterades till 15 000 kronor), och det är budgeterat för att 
gå minus 4000 kronor. Totalt ligger distriktet omkring 50 000 kronor över förväntad budget. Jens och 
Rasmus beslutas överlämna ett förslag på ny skuggbudget till styrelsen senast 1/9. 

 

 

 

 

§13. Övriga frågor.  
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§13.1. Facebook. Nathalie beslutas skapa facebooksida åt distriktet och lägga upp användarnamn och 
lösenord i dropboxdokumentet Hemligt. Ska styrelsen finnas på facebook och andra sociala medier. 

 

§14. Nästa möte. Jens lägger upp en Doodle för dagarna 2/9-22/9. 

 

§15. Mötets avslutande. 

 


