
Styrelsemötesprotokoll den 2 juni 2015 
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
Isa, AI, Linus, Mille 
Adjungerande: Sanna 
Frånvarande styrelsemedlemmar: 
Leif, Fanny och Hanna 
 
§1. Mötets öppnande 
Ja 
§2. Val 
Mötesordförande: Linus 
Sekreterare: Isa 
Justerare: Anna-Isabella och Mille 
Styrelsen beslutar att Sanna får vara adjungerande under styrelsemötet. 
§3. Firmatecknare 
Sanna skriver ut årsmötesprotokollet för att skrivas under av henne själv, Ai och Fabian innan 
fredag som sedan postas till Leif, så han nästa vecka kan gå till banken och få kontotillgång. 
§4. Sommarläger  
Sanna informerar: Vi har fått 5000 kr från kommunen. Det blir ett läger mellan 10-14 augusti, ev. 
Besöka frostbyte en av kvällarna. FUSK dyker gärna upp och Spel für alles likaså. Sanna sätter upp 
ett schema för att få ut info så folk kan anmäla sig. 10-15 deltagare.  Mer info finns på Samepage. 
§5. Regionen 
Sanna informerar: Innan midsommar så kommer vi få veta hur mycket vi får till 
verksamhetsbidraget.  
Vi har fått pengar för vår fantastik-satsning. 
§6. Projekt 
Sanna: Vi har fått 50.000 av regionen till ett fantastik-projektet. 30-35.000 skulle kunna gå till 
någon som projektledare. Detta kommer köras igång i aug-sept. Styrelsen lyfter frågan under nästa 
styrelsemöte kring ifall Sanna behöver någon hjälp med detta.  
§7. Tjejmässan - gick det bra? 
Isa och Sanna rapporterar att det gick bra. Vi hade med oss tv-spel, magic, figurspel, brädspel och 
kortspel samt en dator och datorspel. Segel och Kanotföreningen peppade för sitt kommande 
TjejLAN och man fick pröva på achievements som de hade. Sanna hade micro-figurspel som hon 
lärde ut, samt så fick vi promo-lekar av fantasia för att lära ut magic. DSK lånade ut skärm och tv-
spel utan spel, hamnmagasinet lånade ut div. spel där Super Smash och Mario Cart var poppis.  
Tjejfestivalen är peppade på att vi är med kommande år också.  
§8. Övriga frågor 
 §8.1 Avslutningskväll på Klossen 
 24 juni är sista spelkvällen innan sommaruppehållet och styrelsen bjuder då på billys 
panpizza som vi fick från Nordsken.  
 §8.2 LevelUp-cirklar i höst 
 Ungefärliga områden: 
 1. Ordförande-nätverk. Omfattning: max 8 pers. 4 gånger. 
 2. Sända radio. Omfattning: max 20 pers. 3 gånger. 
 3. Styrelsekunskap (LvLUP). Omfattning: max 20 pers. 4 gånger. 
 4. Kassörskurs. Omfattning: max 8 pers. 4 gånger. 
 5. Mångfald/Tankebanken. Omfattning: max 8 pers. 4 gånger 



 Styrelsen uppdrar till Sanna att styra upp dessa eller liknande cirklar, som hon finner är bra. 
 §8.3 Plusgiro 
 Styrelsen beslutar att byta från vanligt konto till plusgirokonto. Styrelsen uppdrar till kassör 
Leif att byta till plusgiro så fort han fått tillgång till kontot.  
 §8.4 Umeå LIVE 16 juli 
 Distriktet behöver bara fara dit med broshyrer m.m. och peppa folk att starta föreningar.  
 Styrelsen uppdrar till Leif att kolla upp om vi har möjlighet att göra något kul för alla 
föreningar som deltar (lunch eller glass eller nåt) 
 §8.5 Nolia 1-9 augusti 
 Fantasia har en stor plats där vi kan få en del och betala ungefär 1000 kronor och vara där 
och göra grejer.  Styrelsen beslutar att betala 1000 för att få en plats på ungdomslandet på Nolia i 
Fantasias ”bås”.  Sanna: antingen att vi har föreningar som hjälper att visa upp verksamheter, eller 
att de visar upp sig själva. Vi alla funderar på när vi kan själva delta, så diskuterar vi det nästa 
styrelsemöte.  
 §8.6 Frostbyte 13-16 augusti, Nerdcon 14-15 augusti 
 Ska vi vara där? Styrelsen funderar och tar potentiellt beslut nästa möte. 
 §8.7 Skolsatsning i höst/i veckan 
 Förbundet vill satsa extra på att skolföreningar startas på skolor så att de är kvar år efter år. 
 Sanna tar fram ett underlag med vad vi kan säga när vi kontaktar dem och vad vi kommer 
göra under besöket hos skolan. Sanna letar även fram lite skolor vi kan kontakta för besök i höst. 
Styrelsen kan inte delta i veckan, men är peppade på hösten. 
 §8.8 Besöka Tärnaby den 24 eller 25/7 
 Sanna har kontaktat Tärnaby och de har en festival den helgen. De är galet peppade på att 
vi kommer. Vore kul om vi hade något event då. Sanna tar på sig att kontakta de som var med på 
inlands-turnén och höra om de vill vara med igen på detta. Ai och Mille kan mest troligt vara med. 
Om Sanna hittar två från inlands-turnéen så blir det av. Styrelsen återkopplar detta med Sanna 
nästa styrelsemöte. 
 §8.9 Månadsbrev 
 kom ihåg att svara på frågorna som Sanna mailade ut! 
 §8.10 Facebook 
 Alla är tillagda till FB-gruppen och kan lägga upp saker som vi vill peppa för. Kom ihåg att 
inte posta nya inlägg så nära på varandra.  
§9.Nästa möte 
Måndag 22 juni kl.18 
§10.Mötets avslutande 
Ja 
 
Justeras av  
 
 
 
_______________________________ 
Sekreterare Isa Blomberg 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 


