
2020-12-08 Sverok Västerbotten styrelsemöte 
 

1. Mötet öppnas. 
2. Närvarande: 

Sören, Lukas, Linnea, Adrian. Isa kom in 1 h in i mötet.  
Adjungerad: Sanna 

3. Fastställande av mötesfunktionärer: 
a. Ordförande: Lukas. 
b. Sekreterare: Linnea. 
c. Justerare: Sören, Adrian. 

4. Godkännande av dagordning: 
● Ekonomi 
● Årsmöte 
● Arkivera Facebook-gruppen 
● Utvärdera styrelsearbete 
● Utreda och utvärdera vilken sorts insatser som bäst stärker spelkulturen utanför 

centralorterna  
● Övriga frågor 

 
5. Ekonomi 

Inget särskilt har hänt i ekonomin sedan september, vi fick in pengarna från projektet 
med digitala spelträffar. Vi ska också fortfarande få in 13000 från kommunen från 
fantastikens månad.  
 

6. Årsmöte 
Datum: 30 januari 
Plats: I Sverok Västerbottens Discord 
Tid: 12:00 
Dagordningen kommer att följa stadgarnas mall.  
 
Lukas ordnar ett Trello kort och hör med Isa och Robin om att strukturera upp rum för 
årsmötet. Vi har ett möte den 16 december och skriver på handlingar till årsmötet.  
 

7. Arkivera Facebook-gruppen 
Sanna ska arkivera Sverok Västerbottens styrelsegrupp i förmån för Discord och 
Trello.  
 

8. Utvärdera styrelsearbete 
Vi kan bli ännu bättre på att bekräfta att en har läst kommentarer i discorden/kort i 
Trellon. Exempelvis genom Emotes och kommentarer. Vi har sedan tidigare beslutat 
att dra ned antalet kanaler för att koncentrera och effektivisera styrelsearbetet. Vi har 
börjat vänja oss vid Trellon och Discorden och trivs bra med de verktygen.  

 
 

 



9. Utreda och utvärdera vilken sorts insatser som bäst stärker spelkulturen 
utanför centralorterna 
Vi ska göra workshops med medlemmar, Sanna planerar ett digitalt möte på 
kvällstid. Det blir ett första steg i att veta vad medlemmarna önskar. Det kan därmed 
bli en start för att sedan fortsätta med arbetet nästa år.  
 

10. Övriga frågor 
Det är ett Regionpåverkansmöte kl 18.30 på torsdag (10/12) på förbundets discord. 
En grupp som kommer startas upp för distriksaktiva inom Sverok för att prata om ex. 
bidragsregler.  
 
Lukas ska skicka in ett dokument om påverkan på Sverok Västerbotten under 
Covid-19 till Region Västerbotten. Sanna ska uppdatera siffrorna i dokumentet.  
 

11. Mötet avslutas. 
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