
2019-10-13 Sverok Västerbotten styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 

2. Närvarande: 

Wadoud Ståhl, Isa Blomberg, Robin Adolfsson, Linnea Isaksson, Sara Forslund, 

Sören Gullbrand, Adrian Åström Granberg, Mille Björkman. 

Adjungerad: Sanna Hedlund. 

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 

a. Ordförande: Wadoud Ståhl. 

b. Sekreterare: Linnea Isaksson. 

c. Justerare: Sören Gullbrand, Adrian Åström Granberg. 

4. Godkännande av dagordning: 

● Ekonomi. 

● PC-beslut 

○ Representanter på Höstslaget. 

○ Projektansökan Fantastikens månad. 

○ RFK-signering. 

● Projektansökningar. 

● Nordsken. 

● Slaget. 

● Fantastikens månad. 

● Harry Potter-dagen. 

● Sverok-dagen. 

● Hartvigsgården. 

● Klosscon.  

● Riksmötet. 

● Kommunikation (Facebook/Discord).  

● Verksamhetsplanen. 

● Övriga frågor.  

● Nästa möte. 

 

5. Ekonomi 

Vi har pengar över, ex. Budgetposten Sommaraktiviteter. I övrigt ligger vi inom 

ramverken. Föreningen O-sport ska ha möjligheten att få del av dessa pengar, då de 

höll aktiviteter under sommaren.  

 

6. PC-beslut 

Vi har tagit en del PC-beslut.  

 

6.1 Representanter på Höstslaget 

Robin Adolfsson skickas till Höstslaget som representant för Sverok Västerbotten.  

 

6.2 Projektansökan Fantastikens månad 

Sanna har fått i uppdrag att skicka en projektansökan inför Fantastikens månad.  

 

6.3 RFK-signering 

Vi har beslutat att dra ner Sannas tjänst med 5%, så nu har Sverok Västerbotten ett 



avtal signerat för RFK på 25% under 2020.  

 

7. Projektansökningar 

Snart är det deadline inför Region Västerbotten projektansökan. Vi har beslutat att 

Sanna ska skriva projektansökan inom Temat Framtidens E-sport.  

 

Sanna har även uppdraget att kontakta Umeå Kommun för att göra ett pilotprojekt 

där vi kan besöka skolor om utbilda dem om civilsamhället.  

 

Vi har beslutat ska också söka projektmedel från Unga arrangörer för att ha en 

Regional träff för LEIA, alltså för tjejer och icke-binära inom spelhobbyn. Sanna ska 

skriva denna projektansökan. 

 

8. Nordsken 

Vi hade en diskussion om huruvida Sanna ska ta på sig rollen som Områdesansvarig 

för Äventyrshallen på Nordsken. Vi beslutar att Sanna kan ta denna roll som 

Områdesansvarig under sin arbetstid, men att det måste ske under strukturerade 

former. Sanna ska ge rapporter om hur arbetet fungerar, se till att Sverok blir belysta 

och dessutom delegera arbete om hon märker att det går ut över sina andra 

arbetsuppgifter.  

 

9. Slaget 

Vi pratade om vad som hände under Höst-slaget.  

 

10. Fantastikens månad 

Från förbundets håll har vi inte Fantastikens månad under hösten 2019, utan det blir 

förmodligen under våren 2020. Vi från Västerbotten har sökt pengar för att hålla i 

workshops inom Fantastik för bibliotek och fritidsgårdar. Vi samarbetar även med 

studiefrämjandet. Vi har flera intresserade bibliotek och fritidsgårdar som vi kommer 

att ha workshops med. Det kommer främst att ske i Umeås omnejd, under främst 

höstlovet.  

 

11. Harry Potter-dagen 

30 Oktober har vi en Harry Potter-dag på Ålidhemsbiblioteket. Det kommer att finnas 

diverse aktiviteter, öppet för alla åldrar, men främst riktat till yngre åldrar. Vi ska ta dit 

pin-maskinen och material för att göra trollstavar.  

 

12. Sverok-dagen 

4 december är det Sverok-dagen. I år vill förbundet att det ska sändas från olika 

kontor i landet. Om en vill vara med på någon sändning, förmodligen under dagtid, 

kan en säga till Sanna. Mer information kommer senare.  

 

13. Hartvigsgården 

Hartvigsgården firar 50 år som fritidsgård. De vill dels att vi kommer dit på en 

spelkväll den 23 oktober kl 18.30-20.30, där de kan få information om E-sport, 

civilsamhället och Sverok. Dels den 15 oktober där vi kommer göra trollstavar. 

 



14. Klosscon 

Klosscon sker den 14:e december. Det kommer att vara spelutveckling, spel och vi 

kommer bland annat att prata om Hållbart engagemang. Vi från Västerbotten får 

gärna vara där och prata, eller delta. Vi ska marknadsföra detta till våra föreningar.  

 

15. Riksmötet 

Riksmötet är den 22:a till den 24:e november. Vi kan skicka en distriktsrepresentant 

och vi beslutar att Isa Blomberg ska skickas om hon har möjlighet. Vi ska även ha ett 

möte där vi går igenom handlingarna inför Riksmötet för dem som är intresserade 

inom Västerbottens distrikt. Robin Adolfsson är ansvarig att skicka ett mejl till Linus 

för att boka lokal.  

 

16. Kommunikation (Facebook/Discord) 

Sören, Isa och Robin har tagit på sig uppdraget att utreda vilken 

kommunikationskanal som ska användas utifrån våra behov i framtiden. För tillfället 

använder vi Facebook som  officiell intern kommunikationskanal. Våra muntliga 

möten använder vi discord för.  

 

17. Verksamhetsplanen 

Vi har haft sommaraktiviteter för barn och unga 7-15, fantastik workshopen har även 

målgruppen ca 8-18 år. Därmed har vi detta mål uppfyllt. Vi har även haft projekten 

som stod med i verksamhetsplanen. Vi har köpt in hyllan som ska stå i Sverok-

rummet. Vi har varit i Storuman på Storumandagarna och på Storuman-Pride för att 

synas på andra orter är i Umeå. Under Game On var vi också på orter inom 

regionen, som exempelvis Boliden. Vi har skickat in ett remissvar till Regionen för att 

påverka Kulturplanen. Dessutom har vi varit på Umeå Universitets välkomstmässa 

för att prata om Sverok och synas för de nya studenterna. Vi har därmed uppfyllt våra 

mål för verksamhetsplanen, men vi kommer ändå att fortsätta med verksamhet 

utanför och inom målen. 

 

18. Övriga frågor 

Vi har beslutat att Sanna ska försöka åka iväg till någon gymnasieskola för att 

marknadsföra Sverok och försöka rekrytera föreningar.  

  

19. Nästa möte 

Vi siktar på att ha mötet någon gång under vecka 48, vi kommer att ha en omröstning 

om vilken dag det blir på Facebook. Mötet kommer att vara digitalt på discord.  

 

20. Mötet avslutas 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mötesjusterare      Mötesjusterare 


