
 

2018-04-28 Sverok styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Närvarande: 

Wadoud, Linnea, Sara, Adrian, Mille, Isa.  
Adjungerad: Sanna. 

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 
a. Ordförande: Wadoud. 
b. Sekreterare: Linnea. 
c. Justerare: Adrian, Mille. 

4. Godkännande av dagordning: 
● Förra mötesprotokollet. 
● Rensa Dropbox. 
● Vart ska vi lägga upp protokollen och vem gör det? 
● Sveroks mailadresser. 
● Sanna ger information. 
● Nästa möte. 
5. Förra mötesprotokollet 

Det är uppladdat på Facebook och Dropbox, men det ska skrivas under en 
papperskopia.  

6. Rensa Dropbox 
Vi behöver organisera och rensa vår Dropbox för att veta vad vi har där samt för att 
veta att vi inte bryter mot GDPR. Vi uppdrar Sanna att ordna med detta på arbetstid.  

7. Vart ska protokollen och vem gör det?  
Revisorernas önskan är att lägga upp protokollen på Dropbox. Sekreteraren skriver 
redan i Google Drive och vi har därmed besluat att sekreteraren laddar upp 
protokollen i Drive och i Dropbox om möjligheten för Drive finns. Sanna kollar in 
möjligheten att skriva ifrån vår Sverok Västerbotten mail på Drive. Sekreteraren har 
ansvaret för att ladda upp protokollen. 

8. Sveroks mailadresser 
Vi har beslutat att Mille ansvarar för Sveroks mailadresser.  

9. Sanna ger information 
● Nordsken - gratis bussar som kommer att anlända på torsdag förmiddag. Vi behöver 

även hjälp i montern (10-19 alla dagar) på främst lördagen. 
● Det kommer att arrangeras ett LAN i Storuman. Vi har beslutat att distriktet ska 

sponsra resor till en person som hjälper till att starta en förening angående detta i 
Storuman. Vi uppdrar Sanna att hitta denna person. 

● Skapande-läger i samband med hemslöjdsföreningen.  
● Distriktet beslutar att ge Sanna fria händer när det gäller projekt- eller 

bidragsansökningar för distriktens räkning mot att hon återrapporterar vad som söks.  
● Biblioteksevent 20 juni där vi ska delta med nördiga stationer.  
● Vi äger två gamla bärbara datorer som innehåller mycket information som skulle 

behöva makuleras. Vi beslutar att ge Isa uppdraget att makulera dessa och, om 
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intresset finns, att ge bort datorerna till någon förening som vill ha dem då all 
information är borta.  

● En av våra hyllor i Sverokrummet har gått sönder och därför har den slängts. Vi har 
därför beslutat om skjuta på beslutet att köpa en ny “Kallax” hylla som kan ge mer 
utrymme till exempelvis brädspel.  

10. Övriga frågor 
● eBasansvarig - vi bör ta upp denna fråga på nästa möte 
● Google Kalender - vi beslutar att uppdra Sanna att ta fram underlaget för en Google 

Kalender som ska kunna användas för att se deadlines etc. Sedan ska Sanna 
eventuellt skapa en sådan kalender om förutsättningarna finns.  

● Nätverket Unga - en information om att vi kommer att skicka Sanna på ett möte. 
11. Nästa möte 

Vi gör en undersökning på Facebook för att besluta om nästa möte.  
12. Mötet avslutas 

 


