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Linus Råde 1 Rasmus Leijon 

Styrelsemötesprotokoll den 30 januari 2014. 

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 
 

 

Närvarande styrelsemedlemmar:    

Ordförande Jens Lindström     

Kassör Rasmus Leijon 

Ledamot Linus Råde 

Ledamot Nathalie Andersson 
     

Frånvarande styrelsemedlemmar: 

Vice ordförande Albin Westermark 

Ledamot Astrid Holmström    

  

Sekreterare Viktor Alakkökkö 
    

§1. Mötets öppnande: Jens öppnar mötet. 

  

§2. Formalia 
§2.1 Mötets behörighet: Styrelsen finner mötet behörigt. 

§2.2 Dagordning. Dagordning godkänns. 

 

 

§3. Val: 
 § 3.1. Val av mötesordförande: Jens väljs till mötesordförande. 

 § 3.2. Val av mötessekreterare: Nathalie väljs till sekreterare 

 § 3.3. Val av protokolljusterare: Linus och Rasmus väljs till justerare. 

 

 

§4. Ekonomi. Inga oförutsedda förändringar har skett sedan senaste mötet. 

 

 

§5. Tidigare mötesprotokoll 
 

 

§ 5.1. Justering av föregående protokoll. Ska signeras; inget att anmärka. 

 

 

§ 5.2. Uppföljning av tidigare protokoll.  
 

§ 5.2.1 Blankett. Bilaga 1. Blankett för styrelsens köp av 

monterplats har utformats. 

 

 

§ 5.3 Marknadsföringsmaterial. Bildunderlag för roll-up har inkommit och ska 

godkännas av styrelsen innan det arbetas vidare på. Bilder ska samlas in, hur 

detta ska göras får beslutas senare. 
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§ 5.4 NAB-projektet. Milena Kraft, projektledare för NAB kommer till Sverok 

Västerbottens årsmöte för att hålla ett föredrag om NAB-projektet och dess 

verksamhet. Föreläsningen blir på ca 2 timmar enligt nuvarande planering. 

 

 

§ 5.5 Extra Mysigt Vinterslag. Linus åkte. Distrikten var tyvärr inte så väl 

representerade men de som var på plats var pigga på diskussion. Styrelsen 

hoppas kunna skicka ner representant/er till Vårslaget för ytterligare nätverkan, 

stöd och pepp. 

NN hade ett förslag på att någon gång under året försöka ringa runt till 

medlemsföreningarna i distriktet. Kan vara god idé att ringa och peppa dem till 

årsmötet. 

 

 

§ 6. Årsmöte. Jens har varit i kontakt med munkviken och bokat fast årmöteslokalen. 

Kallelsen har gått ut till medlemsföreningarna, ligger ute på Facebook och Hitta. Tre 

medlemsföreningar har blivit kontaktade via andra vägar då de inte hade mailadress 

uppskrivet. 

 

Schemaförslag  

Lördag 

14:30-15:30 Presentation av föreningar, projekt och annat. 

15:30-  Årsmöte för Sverok Västerbotten 2014 

19:00 Middag 

20:00 till folk lägger av: Spel, umgänge och allmänt häng 

 

Söndag 

8:30-9:30 Frukost 

10:00-12:00 NAB kort introduktion med Milena Kraft 

12:30-13:30 Lunch 

Middag skulle vi vilja ha kring 19 tiden, frukost kring 8:30-9:30, lunch 12:30-13:30 

 

 

§ 6.1 Kallelse Kallelsen gick i huvudsak ut den 17 januari. 

 

§ 6.2 Stadgar Albin ansvarar för genomgång av stadgarna inför årsmötet. Jens 

går också igenom stadgarna till nästa vecka. Alla har ansvar att gå in och läsa 

igenom stadgarna och hjälpa till med detta. 

 

 § 6.3 Handlingar 

 

§ 6.3.1 Verksamhetsberättelse Jens skriver utkast. Jens har fått 

feedback på detta. Skickas vidare till revisorerna av Jens. 

§ 6.3.2 Ekonomisk berättelse & budget 2014 Rasmus skriver 

utkast. Ekonomisk berättelse kommer från Anna iom det 

ekonomiska stödet vi haft under året.  
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§ 6.3.3 Verksamhetsplan Linus skriver utkast. Feedback har 

kommit in och  

§ 6.3.4 Motioner Motionsstopp från medlemmar är den 8e 

februari, detta ska uppmärksammas  

 

§6.3.4.1 Hedersmedlemmar. Styrelsen skriver ihop 

en motion om att avskaffa Hedersmedlemmar inom 

distriktet. Linus skriver motionen, förslag om att 

stryka § 12. 

§ 6.4 Revisorer Har påbörjat sitt arbete.  

 § 6.5 Valberedning Har påbörjat sitt arbete.  

 

 

§ 7. Projektsbidragsansökningar. 

 

§ 7.1. Knutpunkt Lajvkonferens. Se bifogad ansökan bilaga 2. Knutpunkt sker 

utanför Region Västerbotten, därav bör vi inte skicka stöd till projektet av rent 

byråkratiska skäl. Jens skriver ett svar till ansökande. 

 

 

§ 7.2. Umeå Fightingspelsförening. Se bifogad ansökan bilaga 3. 

Distriktsstyrelsen får inte ge rena ekonomiska projektbidrag. Det vi skulle kunna 

bistå med är monterplats om de önskar sådan. Projektledarna uppmanas komma 

på distriktets årsmöte för att arbeta fram möjligheter för distriktet att stödja 

projektet. 

 

 

§ 8. Level-up.   Styrelsen har fått en förfrågan av SLI om att anordna Level-up-utbildning. 

Datum ska fastställas av berörda medlemmar. 

 

 

§ 9. Övriga frågor. 
 

 

§ 9.1 Riks på årsmötet Emil Forslund har skickat mail till Styrelsens mail och 

frågar om han är välkommen på årsmötet som representant för Riksstyrelsen. 

Det är han! 

 

 

§ 9.2 Samåkning till årsmötet Facebook? Rasmus lägger upp ett inlägg på 

distriktets Facebook under veckan, för att styra ihop samåkning till årsmötet för 

medlemmar. 

 

 

§ 10. Nästa möte. Innan den 14 februari. Jens skapar en Doodle för ändamålet. 

 

§ 11. Mötets avslutande. 

 



 

Bilaga 1 

Distriktsplats på arrangemang. 

 

Härmed köper Sverok Västerbotten monterplats på  

eventet:_________________ som arrangeras av:_________________  

från och med ___________ till och med ___________. 

Priset för monterplats uppgår till: ______.  

 

 

I monterplatsen har ingått följande: Utrymme för att sätta upp minst ett bord och en roll-up, 

samt även möjlighet för distriktet att närvara med upp till 4 representanter.  

 

 

Betalning utgår till konto:____________________________ 

 

 

Ansvarig förenigen: _______________________________  

 

 

Ansvarig från distriktet:_____________________________ 

  



 

Bilaga 2 finns i pdf-form  



 

Bilaga 3 

Hej! Vi i UGD - Umeå Fightingspelsförening - kommer i år att hålla ett större event i 

samarbete med Umeå Kulturhuvudstad 2014. Eventet kommer bestå av turneringar i de 

tre största fightingspelen i Sverige, och vår förhoppnings är att locka Sveriges elit i 

Street Fighter, Tekken och Super Smash till våra lokaler i Umeå. Eventet kommer 

hållas den 25-27 april i den kommunala byggnaden Hamnmagasinet. 
 

 

Vårt mål är att sprida kunskap om TV-spelande i allmänhet och fightingspelande i 

synnerhet. Vi passar på att hålla det här eventet i samband med att Umeå blir Europas 

kulturhuvudstad, så att vi på så vis får ännu längre spridning på vår mål. 
 

 

För att kunna hålla i ett sådant här event behöver vi dock all hjälp vi kan få, särskilt 

med att införskaffa den tekniska utrustning som krävs. Vårt största behov just nu är 

skärmar som dels är så billiga som möjligt, men som också uppfyller fightingspelares 

krav på ett så lågt input-lag som möjligt. Därför vänder vi oss nu till er och söker ett 

projektbidrag för att kunna köpa in sex stycken BenQ 24'' GL2460HM VA LED för 

1490:- styck (totalt 8940 kronor). 
 

 

Länk till skärmen i fråga: http://www.inet.se/produkt/2303707/benq-24-gl2460hm-led-

hdmi-hogtalare 
 

Det här skulle hjälpa oss på traven rejält med att hålla i turneringar som uppfyller 

internationella standarder för fightingspelare. Skulle det här vara ett för stort bidrag att 

ge ut, blir vi oerhört glada för varje skärm vi kan införskaffa. 
 

 

Projektets budget i sin helhet: 
 

Intäkter 

Kulturskjutsen: 20 014 kr 

Sverokbidrag: 8940 kr 

DISPONIBEL INKOMST 28.954 
 

 

Utgifter 

Spelmaterial: 3000 kr 

Prispengar: 9000 kr 

Skärmar: 6 st * 1490 = 8940 kr (SVEROK) 

Pokaler: 3000 kr 

Arrangörströjor o. övrigt arr. material: 2000 kr 

Reklam/tryck: 1000 kr 

Övrigt/oförutsedda utgifter: 2014 kr 

TOT: 28.954 
 

Mvh. 

Anton Edeblom, UGD 

Emil Tomassen, UGD 
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