
2019-01-22 Sverok styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Närvarande: 

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

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

4. Godkännande av dagordning: 
● Förra mötet 
● Ekonomi 

○ Avskrivning av skuld 
● RFK informerar 
● Årsmötet 

○ Valberedningsarbete 
○ Dagordningen för årsmötet 
○ Spika datum för årsmötet 
○ Övrigt som behöver göras 

● Nördfeministiskt bibliotek 
● Övriga punkter 
● Nästa möte 

 
5. Förra mötet 

Vi gick igenom protokollet för förra mötet.  
 

6. Ekonomi 
Isa sammanställer ekonomin för 2018, skriver bokslut och ekonomisk rapport just nu. 
Förbereder budgetförslag för årsmötet.  
 
6.1 Avskrivning av skuld 
Vi har beslutat att avskriva en skuld från Oskar Vikström på 2700 kr.  
 

7. RFK informerar 
● Välkomstmässa på Umeå universitet där vi kommer att stå och sprida 

information.  
● Protokollen måste läggas upp på driven.  
● Projekt Game-on tillsammans med DSK är i uppstartsfasen. 
● Motion om värdegrund. 
● Vi har möjlighet till representation på Littfest i mars. 

 
8. Årsmötet 

8.1 Valberedningsarbete 



Vi ska använda nominator för att utföra valberedningsarbetet inför årsmötet. Isa tar 
ansvar för att hantera nominator. 
 
8.2 Dagordningen för årsmötet 
Vi använder oss av dagordningen som är reglerad i stadgarna. 
 
8.3 Spika datum för årsmötet 
23 februari kl 13.00 ska vi ha årsmötet i Umeå, Klossen. Det frångår stadgarna 
eftersom att vi är mindre än 6 veckor före med kallelse. Dock behöver vi marginal 
inför bidragsansökningar och vi behöver folk från styrelsen som kan delta vilket leder 
till att vi väljer att anta detta datum ändå. Vi uppdrar Sanna att skicka en kallelse.  
 
8.4 Övrigt som behöver göras 
Vi vill ha ett slags efterhäng efter årsmötet. Vi tänker oss att bjuda in föreningar som 
kan hålla i detta. Wadoud ska se över om vi kan ge bort någon liten present för att 
föreningar kan göra detta. Detta ska vara gjort till nästa möte. 
 

9. Nördfeministiskt bibliotek 
Vi kan ha möjlighet att få några nördfeministiska böcker till Sverokrummet. Vi 
beslutade att ta emot dessa böcker och vid behov köpa in en ny hylla för att ha dessa 
böcker där. 
 

10. Övriga frågor 
Vi har inga övriga frågor. 
 

11. Nästa möte 
9 februari tänker vi oss ha ett möte. Detta ska vara i Sverokrummet på klossen i 
Umeå. Vi bestämmer tid lite senare. 

 
12. Mötet avslutas. 

 


