
Dagordning 15/8 sverokvästerbotten 
 
1. Mötet öppnas 
2. Närvarande sanna adjungerad in 
3. Val 
3.1 Mötesordf AI 
3.2 Mötessekreterare Wadde  
3.3 Justerare Isa 
4. Förra mötet 
AI går igenom föregående protokoll 
 
6 event arrangerades i somras, 1 utgick pga sjukdom. Pokèdagen på biblioteket blev störst, 
och biblioteket är intresserat av fortsatt samarbete. 
 
5. Ekonomi 
Inget har hänt under sommaren, utbetalningar ska ske för sommaraktiviteternas utgifter  
Faktura för lokalhyra har kommit in från studiefrämjandet som de varit frågor på, och reddes 
ut av Linus. Fakturan utgår.  
 
6. RFK 
Höstkalendarium har skapats för att ge ökad översikt över höstens kommande event. 
 
Föreningsmässan kommer 25:e augusti kl 8-12 på Ersängsskolan på eErsboda.  
 
Klossen ska renoveras, det arbetet ske dagtid och det kan hända att Sanna jobbar mer 
hemifrån under den tiden pga buller. 
 
Fritidsgårdsträffar planeras under hösten då budgeten blivit mindre blir det också bara sex 
träffar. Det ska helst vara folk från styrelsen på så många som möjligt av dessa. 
 
Spellovet så har Sanna ordnat med en achievement list. Det vanliga (att spel delas ut) 
kommer också det att vara kvar. 
 
Pengar söks för att renovering av Ariel och att göra om det till ett e-sportsrum, samt att 
anställa någon på 50% att arbeta med det rummet.  
 
7. Hösten 
7.1 Pride  
Möte 28/8 angående detta. Alla som kan får gärna komma.  
 
7.2 Ålidhemsdagarna 
9/9 kommer det att vara. DSK och Umeå Osport är planerade att dyka upp. 
 
7.2 Välkomnstmässan 
Sverok dyker inte upp på UmU i år. 



 
7.3 Fanastikens månad 
Sverok ska ha samarbete med biblioteket m detta 
 
7.4 Likabehandlingsutbildning 
Kommer, är gratis och välkommet för alla 
 
7.5 Riksmötet 
Isa ska kolla upp vilka som kan skickas, I egenskap av vad, och om distriktet betalar det eller 
riks.  
 
7.6 Avstämmning 
Wadde tar den under kommande vecka 
 
8. Uppdatering från K-mötet/ vem tar nästa 
Det var intressant om vad som hänt i de olika distrikten, protokollet kommer på Facebook 
när det är redo.  
Nästa är 24/9, kl 18. Wadoud ansvarar för att vara där eller se till att någon annan är där.  
 
9. Övriga punkter 
-Mötesprotokoll 
Dåligt format (.odt), ska göras om till .pdf och lägga upp på nytt. 
-Avstämning med revisorer  
Wadde ansvarar för att styra ihop det med revisorerna, bra om Isa kan vara med i egenskap 
av sekreterare, men det är också bra om andra kan vara med. 
 
10. Nästa möte/ fysiskt möte 
Nästa möten blir Skypemöte. 18/9 kl 20 blir det. 
 
11. Mötet avslutas 


