
 

2020-04-25 Sverok Västerbotten styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 

2. Närvarande: 

Linnea, Robin, Isa, Lukas, Adrian 

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 

a. Ordförande: Lukas. 

b. Sekreterare: Linnea. 

c. Justerare: Adrian, Robin. 

4. Godkännande av dagordning: 

● Ekonomi. 

● Remissvar RUS Västerbotten. 

● Överlämning Nordsken.  

● Årsmötes- och styrelseprotokoll på hemsidan. 

● Ung i Västerbotten. 

● Landstingsbidragsansökan. 

● K-mötet. 

● Digitala aktiviteter. 

● Utredning för insatser. 

● Öppna discorden. 

● Övriga frågor. 

 

5. Ekonomi 

Vi har gjort 3 bidragsansökningar. Vi tar upp denna punkt mer djupgående på nästa 

möte.  

 

6. Remissvar RUS Västerbotten 

Adrian och Linnea ska skriva ett remissvar med hjälp av Sanna. 

 

7. Överlämning Nordsken 

Sanna har gjort ett rapport, vi tycker rapporten ser bra ut.  

 

8. Årsmötes- och styrelseprotokoll på hemsidan 

Vi har beslutat att vi ska publicera årsmötesprotokoll och styrelseprotokoll på 

hemsidan. Vi ger uppdraget åt Sanna att publicera dem efter justering, och att ta bort 

eventuella känsliga uppgifter.  

 

9. Ung i Västerbotten 

Vi har skickat in en projektansökan, vi hoppas på att få den beviljad.  

 

10. Landstingsbidragsansökan 

Den är inskickad.  

 

 

11. K-mötet 

Vi pratade om K-mötet. Vi beslutar att alla som vill får åka på det digitala vår-slaget, 



 

de måste anmäla sig. Dessa får även middag av distriktet under de dagar de är med.  

 

12. Digitala aktiviteter 

Vi har skickat in en projektansökan, uppstart vid beviljning blir den 4:e maj. Där 

behöver vi snart hitta volontärer.  

 

13. Utredning för insatser 

Vi ska ta denna fråga på nästa möte. Vi behöver dels ta reda på vem som ska göra 

upp en plan på vilka alternativ som finns, en utredningsgrupp. Vi ska göra ett kort på 

trello där styrelsen kan skriva in idéer. Vi ska sedan rösta på nästa möte om vilka 

som ska vara med i utredningsgruppen. Sedan kan vi ta beslut inom styrelsen om 

vilka som gör vad, en utförandegrupp, efter att utredningen är klar. 

 

14. Öppna discorden 

Vi har besultat att öppna upp vår discordserver för allmänheten. Vi har besultat att 

Isa tar rollen som moderator och serverägare. Isa meddelar till styrelsen när server 

är klar för att öppna. 

 

15. Övriga frågor 

Lukas rapporterade kortfattat från Studiefrämjandets årsmöte. Det var inga punkter 

som togs upp var av vikt för Sverok Västerbotten. 

 

16. Mötet avslutas. 

 Mötet förklarars avsultat. 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mötesjusterare      Mötesjusterare 

 

 


