
2019-05-25 Sverok Västerbotten styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Närvarande: 

Wadoud Ståhl, Linnea Isaksson, Robin Adolfsson, Sara Forslund och Mille Björkman.  
Adjungerad: Sanna Hedlund.  

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 
a. Ordförande: Wadoud Ståhl. 
b. Sekreterare: Linnea Isaksson. 
c. Justerare: Sara Forslund och Mille Björkman. 

4. Godkännande av dagordning: 
● Förra mötet 
● Kassörens punkt 
● RFK informerar 
● Ratificering av PC-beslut 

○ Låna ut pinmaskin till UNF 
○ Remiss till Region Västerbotten 

● Nordsken 
● Fysiskt möte/Kickoff 
● Storumandagarna 
● Sommaraktiviteter 
● Övriga frågor 

 
5. Förra mötet 

Vi gick igenom förra mötet. 
 

6. Kassörens punkt 
Wadoud och Sören har varit hos banken och sett till att de kan betala våra räkningar. 
Vi har nu ett bankkort till Sverok Västerbotten.  
 

7. RFK informerar 
Alla i styrelsen ska nu ha tillgång till mailen. 
 

8. Ratificering av PC-beslut 
a. Låna ut pinmaskin till UNF 
Vi har beslutat att låna ut pinmaskinen till UNF under Ålidhemsdagen den 8 juni mot 
att de betalar materialet som de använder och att Sverok Västerbotten får ha med sitt 
namn på aktiviteten.  
 
b. Remiss till Region Västerbotten 
Vi har beslutat att skicka in en remiss till Region Västerbottens kulturplan.  
 

_____________________________ _____________________________  
Mötessekreterare: Linnea Isaksson. Justerare: Sara Forslund. 
 
_____________________________  
Justerare: Mille Björkman. 



9. Nordsken 
30 maj - 1 juni är det Nordsken. Vi har flera ur styrelsen som kommer att närvara och 
det finns ett monterschema att skriva upp sig på. Vi kommer att ha flera aktiviteter 
under dessa dagar. Klockan 18 på torsdagen är det distriktsmiddag. Klockan 12-14 
under fredagen är en programpunkt som innebär att folk kan träffa distriktsaktiva och 
alla som kan ur styrelsen får gärna delta i den. 
 

10. Fysiskt möte/Kickoff 
Vi kommer att ha en kick-off under augusti, men datumförslag kommer senare.  
 

11. Storumandagarna 
Storumandagarna är mellan den 28-30 juni. Vi har fått 20000 för att vara en del av 
denna marknad. Vi beslutar att ha en monter under dagen och ha ett spelevent på 
kvällen på lördagen. De som kan kommer att fara från styrelsen. Tommy från 
valberedningen kan också hjälpa till. Vi kommer även att bjuda in föreningar att delta. 
Sanna kommer att hjälpa till med att planera hur montern och aktiviteten på kvällen 
kommer att bli.  
 

12. Sommaraktiviteter 
Vi fick pengar för att genomföra sommarlovsaktiviteter. De närmaste 3 veckorna efter 
midsommar kommer det att vara aktiviteter på Klossen. Vi tänkte främst vända oss till 
föreningar som kan anordna spelkvällar eller dylikt. Vi beslutade att föreningarna kan 
ta del av projektpengarna för att kunna ha sina aktiviteter under denna period. 
 

13. Övriga frågor 
Inget övrigt. 
 

14. Mötet avslutas. 
 

_____________________________ _____________________________  
Mötessekreterare: Linnea Isaksson. Justerare: Sara Forslund. 
 
_____________________________  
Justerare: Mille Björkman. 


