
2018-08-30 Sverok styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Närvarande: 

Wadoud, Linnea, Sören, Isa, Mille 
Adjungerad: Sanna. 

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

4. Godkännande av dagordning: 
● Förra mötet 
● RFK informerar 
● Stadgegenomgång 
● Slaget 
● Riksmötet 
● Umeå Pride 
● 2 days 
● Övriga frågor 
● Nästa möte 

 
5. Förra mötet 

Vi gick igenom protokollet för det förra mötet. 
 

6. RFK informerar 
● Det var inte särskilt många på barnlägret, men det gick bra. Vi skulle kunna 

samarbeta igen med hemslöjdsföreningen.  
● Josefine har börjat och sitter i Sannas Kontor. 
● Vi fick pengarna för e-sport för föräldrar.  
● Vi fick mer pengar från regionen i år. 
● Fantastikens månad är snart här, vi kommer hålla i bland annat workshops med 

biblioteken. 
● Vi söker ytterligare bidrag, bland annat kulturbidrag.  
● Välkomstmässan på universitetet sker den 6 september. Några från styrelsen (Sören 

och Isa) kan tänka sig att delta vid ex. studiefrämjandets bord.  
 

7. Stadgegenomgång 
Sanna har gett förslag på ändringar i våra stadgar som vi kan ta upp för att ändra på 
nästa årsmöte. Vi har beslutat att vi i styrelsen kommer att gå igenom stadgarna på 
nästa fysiska möte. 
 

8. Slaget 
29-30 september är det höstslaget i Växjö. Vi beslutar att distriktet betalar för alla i 
styrelsen som anmäler sig till Slaget. Vi kommer att hålla en diskussion på Facebook 



för att kunna samordna resa.  
 

9. Riksmötet 
Just nu går det att rösta på vilka som ska åka på Riksmötet den 16-18 November i 
Sundsvall. Vi ska även välja distriktsombud på nästa möte. 
 

10. Umeå Pride 
På grund av att Slaget är samtidigt som Pride i år kommer styrelsen inte kunna 
arrangera Proud and Nerdy i år. Vi beslutar att låta Sanna höra om någon annan 
person eller förening kan hålla i Sveroks del i Umeå Pride i år.  
 

11. 2 days 
14-15 september sker 2 days i Umeå. Det finns fortfarande lite plats att hålla i något 
för ungdomar där.  
 

12. Övriga frågor 
Vi har inga övriga frågor. 
 

13. Nästa möte 
Vi ska ha nästa möte i Oktober och det ska vara fysiskt. Det kommer att göras en poll 
på Facebook under kommande vecka för att bestämma exakt datum på mötet. 
 

14. Mötet avslutas. 
 


