Styrelsemöte Sverok Väst
20140409
Klockan 18:18  20:16
Soffrummet, Spelets Hus. Djurgårdsgatan 40 Göteborg
Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Martin
Brosser, Mikael Jönsson, Simon Österlund
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:18
§ 2. Val av mötesordförande
Cecilia Hällstrand valdes till ordförande för mötet.
§ 3. Val av mötessekreterare
Martin Brosser valdes till sekreterare för mötet.
§ 4. Val av justerare
Mikael Jönsson valdes till justerare.
§ 5. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§ 6. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.
§ 7. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 8. Vad har hänt sedan sist
Hemsidan har uppdaterats med information om den nya styrelsen och
studiecirkeln i föreningsekonomi.
Sverok Väst har diskuterat ett samarbetesavtal med föreningen West Coast
Miners som vill bli medlemmar i Sverok.
Joakim har påbörjat arbetet med ansvarsfördelningen i Spelets Hus mellan
Sverok Väst och Spelets Husrådet.
Joakim och Cecilia har i egenskap av firmatecknare fått tillgång till Sverok
Västs konto.
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§ 9. Hemsidan
Hemsidan har uppdaterats med kontaktuppgifter till den nya styrelsen.
§ 10. Skrivargruppen
Skrivargruppen hälsar att vi behöver fylla på papper i skrivarna.
Styrelsen beslutade att skrivargruppen får befogenhet att bestämma vad som
behöver köpas in och kontakta Joakim innan inköp.
Skrivargruppen skall få en Sverok Västmailadress. Joakim kontaktar
skrivargruppen för att organisera detta.
§ 11. Verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen diskuterades.
Styrelsen planerar att hålla fyra medlemsmöten på fyra olika orter
(preliminärt Göteborg, Skövde, Varberg, Trollhättan).
Sigrid utsågs till samordnare för medlemsmötena och en styrelsemedlem på varje
ort skall hjälpa till med detta. Aktiviteter på mötena bestäms senare.
§ 12. Kommunikationsansvarig
Styrelsen beslutade att ingående mail ska gå till Cecilia, som sedan
vidarebefordrar den till styrelsemedlemmarna.
§ 13. Samarbetsavtalen
Svetozar utsågs till ansvarig för samarbetsavtalen.
§ 14. Regionsbidragen
Regionsbidragsansökan ska vara inskickad den 15/4.
Cecilia och Mikael ska samarbeta för att sammanställa regionsbidragsansökan nu
på fredag (den 11/4).
De flesta deltagardagar som vi får in kommer från Spelets Hus och från
samarbetesavtal. Styrelsen skall informera på hemsidan och under
medlemsträffarna om att föreningar kan skicka in deltagardagar för att få
ekonomiskt stöd.
Studiefrämjandet diskuterades. Cecilia pratar med vår kontaktperson på
Studiefrämjandet om att ha ett möte med dem angående vårt samarbete.
Beslut om detta tas på nästa styrelsemöte.
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§ 15. Jämställdhetsgruppen
Cecilia har fått in många förslag till medlemmar i gruppen men ingen kandidat
till ledare. Därför föreslår Cecilia att styrelsen håller en uppstartsdag där
jämställdhetsgruppen sätts ihop.
Styrelsen beslutade att göra detta. Cecilia kontaktar Arena 29 för att boka
lokal och hitta ett datum.
§ 16. Distriktsutredningen
Cecilia är anmäld till distriktsutredningen, efter maildiskussion med
styrelsen.
§ 17. Slaget
Vårslaget hålls den 1618/5 och sista anmälningsdagen är den 1/5.
Alla från styrelsen och valberedningen som kan och vill åka ska anmäla sig och
sedan kontakta Cecilia för att meddela detta.
§ 18. GothCon
Sverok Väst vill synas på GothCon för att nå ut till våra medlemmar.
Cecilia och Sigrid kollar upp tårtor, profilmaterial och flyers.
Budget för detta sätts till 1500 kr.
Styrelsen kommer att sitta på konventet under fredag och lördag (1214).
Idéer till aktiviteter diskuteras på Facebook.
Preliminärt kan vi dela lokal med GothCons vänner och Martin kontaktar GothCon
för att se om vi har några alternativ.
§ 19. Kanslitider
Styrelsen kommer att försöka sitta på kansliet i Spelets Hus för att utföra
styrelsearbete och träffa medlemmar.
Onsdagar 15:00  17:30
Fredagar 16:00  19:00
§ 20 Regionsutvecklaren
Kansliet i Linköping har kontaktat Cecilia och bett henne att skicka in
ansökan för att få en regional föreningskonsulent (dvs. en kanslist) till
Sverok Västs kansli. Cecilia gick igenom hur detta är tänkt att fungera och
hur vi ansöker.
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Styrelsen beslutade att ansöka om detta och att Cecilia ska skriva ansökan
tillsammans med Mikael, Martin och Christer från förbundskansliet.

§ 20 Övriga frågor
Simon nämnde att tagsystemet har krånglat. Joakim kontaktar Safe Team och
kollar upp detta.
Joakim ska ansvara för upprättande av hyreskontrakt för Spelets Husrum.
Storformatsskrivaren krånglar. Skrivargruppen har lämnat en lapp med saker som
behöver fixas, så Joakim tar tag i detta.
Föreningen Spelhörnan har mailat oss och bett om hjälp att hitta en lokal.
Vi kommer att se vad vi kan göra.
Moveitrörelsen diskuterades.
Svetozar kontaktar dem för att se hur vi kan samarbeta.
Emma Ström har frågat om vi vill uppdatera vårt välkomstbrev till nya
föreningar. Cecilia tar fram ett förslag.
§ 21. Nästa möte
Bestäms genom Doodle.
§ 22. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 20:16.

Vid protokollet

Justerare

______________________
Martin Brosser

___________________
Mikael Jönsson
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