
Styrelsemötesprotokoll den 11 mars 2015 

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten  

 
Närvarande styrelsemedlemmar: Albin Westermark, Linus Råde, Viktor Alakörkö, 
Amanda Fridh 
 
Frånvarande styrelsemedlemmar: Nathalie Andersson, Lina Marklund, Oscar 
Bergqvist 
 
§1. Mötets öppnande 
 
§2. Formalia 

§2.1 Mötets behörighet: Behörigt 
    §2.2 Dagordning: Fastställdes 
 
§3.    Val: 
    § 3.1. Val av mötesordförande: Albin Westermark 
    § 3.2. Val av mötessekreterare: Amanda Fridh 
    § 3.3. Val av två protokolljusterare: Linus Råde och Viktor Alakörkkö 
 
§4. Uppföljning av tidigare protokoll 
Tidigare protokoll ska gås igenom innan årsmötet.  
§ 4.1. Husslaget och ekonomi. Vad har vi fått in för betalningar? Vad har vi bett om 
för betalningar och hur mycket det landar på tillslut. 
Vi har inte fått in några betalningar än. Kassören har inte fått några exakta summor på 
fodringarna i skrift ännu. Inväntar slutgiltigt besked från ordföranden i respektive distrikt 
samt föreningskonsulenterna som medverkade. Än så länge har kassören fått in fakturor 
på totalt ca. 10 000 kr för extraslaget. 
§ 4.2. Justering och dokumentering av våra protokoll från året. Vad återstår? 
Viktor som distriktssekreterare renskriver mötesprotokollen innan årsmötet, Linus och 
Viktor ser sedan till att de justeras, skrivs ut och arkiveras på kontoret.  
§5. Årsmöte i Lycksele 
Vilka kommer? Praktisk planering, mat och tider. 
Albin och Linus kommer medverka från styrelsen. Styrelsen beslutar att BOEs för resor 
får lämnas in på plats på årsmötet, inga resor beställs av distriktet. Styrelsen uppdrar åt 
föreningskonsulenten att boka mat och boende inom ramen för budgeten på 20 000 kr 
som antogs av förra årsmötet, vi litar på dennes omdömde vad gäller boendets och 
förtäringens utformning men om möjligt inom budgeten ser vi gärna konferenspaket för 
maten och boende i dubbelrum. Mötet kommer att påbörjas och avslutas på lördagen, 
med möjlighet till samkväm fredag kväll, så distriktet står inte för någon övernattning 
lördag-söndag, utan endast fredag-lördag. Styrelsen ansvarar för att köpa in tilltugg till 
fredagkvällens samkväm, föreningskonsulenten uppdras därför att beställa frukost, lunch 
och middag för årsmötets räkning på lördagen. Styrelsen anländer till Lycksele fredag 
kväll och ansvarar för aktiviteterna på fredag. Styrelsen ansvarar för att skriva ut årets 
handlingar och ta med dessa samt nödvändig rekvisita för mötet.  
§6. Inlandsturné 
Utvärdering från vår sida, hur många var med? Hur gick det? 



Albin var med en gång och tyckte det var väldigt trevligt, välorganiserat och gav en god 
grund för framtida Sverok-föreningar. Styrelsen tycker att turnén var en succé och tackar 
hjärtligt alla inblandade! 
§7. Övriga frågor 
§ 7.1. Överlämning - Hur tänker vi där nu? Har folk fixat en punktlista? 
Albin har som kassör börjat förbereda överlämningen, Linus har börjat fundera på hur 
arbetet kring överlämningen kan struktureras bättre och Viktor har börjat sammanställa 
våra misstag för att nästa styrelse ska slippa göra våra misstag. 
§ 7.2. Revidera budget att innehålla 10000 kr för verksamhetslokalen 
Styrelsen beslutade att öka budgetposten för verksamhetslokalen med 10 000 kr då vi 
gått ca. 60 000 kr plus under verksamhetsåret och investeringar behöver göras.  
§ 7.3. Vad ska nästa omgång projektpengar sökas för och vad kräver det av er? 
Styrelsen uppdrar åt föreningskonsulenten att tillsammans med Linus utforma en 
ansökan kring skolbibliotek och fantastik, med fokus på regional spridning, nya 
föreningar och nya kulturformer.  
§ 7.4.  Beställa något roligt till årsmötet? (såsom tablettaskar/tatueringar) 
Styrelsen uppdrar åt föreningskonsulenten att beställa tablettaskar, om styrelsens hjälp 
behövs så kan Albin ställa upp. Linus ansvarar för att ta med några roliga spel från 
verksamhetslokalen till samkvämet på fredagskvällen.  
§ 7.5. Studiefrämjandets årsmöte, vem far? 
Albin ansvarar för kontakten med Studiefrämjandet i Skellefteå. Viktor representerar 
distriktet på Umeåavdelningens årsmöte. Albin ansvarar själv för kontakten med 
Studiefrämjandet i Skellefteå, men föreningskonsulenten uppdras att anmäla Viktor 
Alakörkkö till Umeåregionens årsmöte. 
§ 7.6. Vad vill ni göra på Nordsken? 
Styrelsen önskar genomföra en kick-off som eventuellt kan samordnas med tillgängliga 
lokaler på konventet, Albin skickar en förfrågan om detta. Styrelsen önskar också 
genomföra en kortare tävling / marknadsföringskampanj under förslagsvis lördag 
förmiddag för att öka medvetenheten kring Sverok och synas i ett positivt och utåtriktat 
sammanhang. Albin skickar en förfrågan kring detta till Nordsken.  
§ 7.7. Skrivbord till Klossen som är höj/sänkbart 
Styrelsen beslutar att budgetera 5000 kr för arbetsmiljöutrustning till 
föreningskonsulenten då utrymme finns i budgeten och vi prioriterar vår anställdas hälsa 
högt. 
 
§8. Nästa möte 
Mötet uppdrar åt ordförande att om nödvändigt kalla till ett möte innan årsmötet. 
 
§9. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
 


