
Styrelsemötesprotokoll den 27 september 2015 

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 

 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

Isa, Linus, Mille, Ai 

Frånvarande styrelsemedlemmar: 

Fanny, Hanna, Leif 

 

§1. Mötets öppnande 

§2. Val 

Mötesordförande: Linus 

Sekreterare: Isa 

Justerare: Mille och Ai 

 

§3. Rapport från nörd på Pride 

Mötet beslutar att låta Sanna bli adjungerande på mötet. 

Sanna: På fredagen var Sverok utanför Fantasia mellan 10-15. På kvällen hade 

Klossen öppet där Sverok erbjöd pin-skapning, pärlplattning, målning etc. På lördagen gick 

Sverok paraden och hade nörd-picknick efteråt. Rapportering har skett till kommunen. 

§4. Rapport höstslaget 

Leif har varit och representerat oss där. Han får rapportera nästa möte. 

§5. Projekt 

Fantastik: 

Sanna håller på att skapa material och ska sen ringa bibliotek. Har varit på två träffar 

med bibliotek hittills. Sanna har idéen om att låta alla bibliotek få lämna en eller två noveller 

som sedan sammanställs i en samling som trycks upp. Vill styrelsen hjälpa till så kan man 

höra med Sanna nästa vecka.  

Projekt 2: 

Styrelsen ska besluta om vad för projekt vi ska ha. Styrelsen bollar idéer på 

Samepage och tar beslut på torsdag vid 19-tiden. Sedan skriver Sanna ansökan.  

§6. Spellovet 

Flera olika händelser runt i kommunen. Som förra året skickar vi ut t-shirtar med 

gamla loggan på, till de föreningar som vill.  

§7. Runtringning 



Sanna har fixat en lista på föreningar vi ska ringa ut till. Hon mailar oss dem. Detta 

borde vara gjort inom två veckor från nu. Vill man inte använda sin telefon så kan man ringa 

med Sverok-telefonen som finns på vårt kontor på Klossen. 

§8. Årsmötet 

Styrelsen beslutar att sätta helgen 26-27 februari som preliminär årsmöteshelg.  

§9. Övriga frågor 

§9.1 Spelare utan gränser 

Distriktet föreslår att ha pinmaskinen där och sälja dem där till det pris man själv 

tycker pin-en är värd. Samt sälja iväg gamla spel på auktion. Mötet beslutar att dessa 

intäkter går till UNHCF. 

§10 .Nästa möte 

Onsdag 28 oktober, kl. 18.00 på Klossen/Skype 

§11. Mötets avslutande 

 


