
Styrelsemötesprotokoll den 5 november 2015
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Närvarande styrelsemedlemmar:
Isa, Linus, Leif, Mille, Ai
Frånvarande styrelsemedlemmar:
Fanny, Hanna

1. Mötets öppnande

2. Val
Ordförande: Linus
Sekreterare: Isa
Justerare: Anna-Isabella och Mille

3. Projekt
Fantastikens månad
Sanna har pratat med 13-14 bibliotek och projektet är igång. Hon har skickat ut material till 

biblioteken. 

4. Runtringning
Styrelsen har ringt ungefär hälften. Intresset var svalt. Att ringa runt tyckte majoriteten av 

styrelsen var en bra grej, rätt kul att få kontakt med föreningar. Att ringa runt till föreningar och har 
kontakt med dem är något vi vill fortsätta med vid tillfällen som detta, till exempel inför årsmötet. 

5. Studiefrämjandet
Information om läget med Studiefrämjandet. Det finns inga planer på att göra sig av med 

Klossen. Isa tar ansvar för att hålla kontakten mellan Studiefrämjandet, nominera kandidater inför 
Studiefrämjandets årsmötet etc. Om styrelsen har tips och förslag så kontakter de Isa. 

6. Bokningssystem
Sanna har kollat upp detta med Sveroks IT-gurus. Ett bättre system än en google-kalender är 

på G. Google-kalendern fungerar än så länge. 

7. Övriga frågor

7.1 Ekonomi
Denna punkt ska vara fast. Åtgärdas till nästa möte. 
Vi har den senaste tiden betalat ut Sannas lön från 1 sept 2015 till 31 mars 2016 till Riks. 

120.000 minus i år. Vi väntar på 80.000 som vi ska få från Skatteverket. Vi har totalt 111.000 på 
banken. 

7.2 Årsmötet
Årsmötet är satt till helgen 26-28 februari.
Senast 15 januari ska vi ha fått ut kallelser till årsmötet. 
Senast 12 februari ska vi ha färdiga handlingar. 
Styrelsen beslutar att ha ett möte i början av januari specifikt för att arrangera årsmötet. Vi beslutar 
då om en arbetshelg som förhoppningsvis alla kan komma till fysiskt.
Dagordningen för denna går vi igenom under nästa styrelsemöte.



8. Nästa möte
Torsdag 10 december kl. 20.00 på Skype.

9. Mötets avslutande

Justeras av

______________________________ ______________________________
Anna-Isabella Selleskog Mille Björkman


