
Konstituerande styrelsemötesprotokoll den 31 mars 2015 
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
Isa Blomberg (IB) , Anna-Isabella Blomberg (AI), Linus Råde (LR), Mille Björkman (MB) och Leif 
Ershag (LE) 
Frånvarande styrelsemedlemmar: 
Fanny Asbaghi och Hanna Nordin 
 
§1. Mötets öppnande 
 
§2.Formalia 
 §2.1 Mötets behörighet: Ja 
 §2.2 Dagordning: Fastställd 
 
§3. Val: 
 § 3.1. Val av mötesordförande: Linus Råde 
 § 3.2. Val av mötessekreterare: Isa Blomberg 
 § 3.3. Val av två protokolljusterare: Anna-Isabella Blomberg och Mille Björkman 
 
§4. Val av poster inom styrelsen 
 § 4.1. Val av kassör: Leif Ershag (XXXX) 
 § 4.2. Val av vice ordförande: Isa Blomberg 
 § 4.3. Val av sekreterare: Isa Blomberg 
  
§5. Firmatecknare 
 Styrelsen beslutar att utse Ordförande Linus Råde (XXXX)) och kassör Leif Ershag (XXXX)) att 
var för sig teckna firma, företräda föreningen i samtliga angelägenheter vid ingående av avtal om 
produkter och tjänster samt förfoga över föreningens engagemang i Swedbank och samtliga dess 
dotterbolag samt underteckna erforderliga handlingar. Disponera föreningens produkter och 
tjänster med alla id-metoder. 
 
 Detta beslut återkallar alla tidigare företrädares rättigheter att företräda förbundet 
gentemot Swedbank. 
 
§6. Ansvarsområden  
 Teknikansvarig: MB 
 Material- och föreningsansvarig: AI 
 Folkbildnings-, Post- och E-bas-ansvarig: LR 
 Marknadsförings- och kommunikationsansvarig: Sanna Hedlund, föreningskonsulent 
 
§7. Överlämning 
 §7.1 Kassör-överlämning: Sker mellan kassörerna på egen hand. 
 §7.2 Styrelseöverlämning: I samarbete med Nordsken så bokar vi in fredag dag prel. kl. 10-
16 för överlämning tillsammans med gamla styrelsen. Fredag kväll, gemensamma aktiviteter för 
avgående och tillträdande styrelse, men inte obligatoriskt. Lördag dag så kan vi hålla i utåtriktade 
arrangemang, som inte är en del av överlämningen. Vi stämmer av detta med både Nordsken och 
avgående styrelse. 
 



§8. Ekonomi 
 Styrelsen uppdrar åt den avgående kassören att fortsätta sköta ekonomin tills att 
tillträdande ordförande och kassör får tillgång till konto. 
 
§9. Nordsken 
 Styrelsen ansvarar för distriktets aktiviteter på lördag under Nordsken. 
 Föreningskonsulent Sanna peppar för att vi ska visa upp Sverok på Nordsken. Ev. 
Tillsammans med föreningen Västerbottens Vänner. Vi kan ha en monter och kanske någon kul 
tävling.  
 
§10.Projekt 
 Skolbibliotek och fantastik: LE är intresserad av bibliotek och blir kontaktperson för Sanna 
gällande projektet.  
 
§11.Möte med Regionen 
 Sanna samordnar med IB och AI kring ett möte med Regionen. 
Hur regionens regler kontra Sveroks regler gällande avdelningar funkar sinsemellan. Regionen 
kräver fem medlemmar i en förening, medan Sverok kräver tre medlemmar.  
 
§12.Samepage  
 Styrelsen uppdrar åt IB att färdigställa Samepage för denna styrelsen. Samt uppdrar LR att 
sammanställa aktuell mail-lista så alla kan bjudas in till Samepage. 
 
§13.Övriga frågor 
 Styrelsen uppdrar IB att tillsammans med Sanna samordna något för Tjejmässan i maj.  
 Styrelsen uppdrar AI att tillsammans med Sanna samordna ett samarbete mellan Sverok 
Västerbotten och Umeå Pride.  
 
§14.Nästa möte 
 Vi siktar på måndagar och torsdagar som möteskvällar. 
 Nästa möte: Måndag 27 april kl. 20.00 
 
§15.Mötets avslutande  
 Mötet avslutat 
 
Vid Protokollet 
 
 
_______________________________ 
Isa Blomberg 
 
 
 
Justeras av  
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Anna-Isabella Selleskog    Mille Björkman 


