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Styrelsemöte 2010-04-11 

Närvarande 
Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), 
Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig och Tommy Nilsson 
 

Adjungeringar 
Inga 
 

1. Mötet öppnas 
Mötet förklaras öppnat. 
 

2. Mötets beslutsmässighet 
Mötet förklaras beslutsmässigt. 
 

3. Val av mötesordförande 
Robert Tiinus väljs till mötesordförande. 
 

4. Val av mötessekreterare 
Tommy Nilsson väljs till mötessekreterare. 
 

5. Val av justerare 
Rasmus Palm väljs till justerare. 
 

6. Godkännande av dagordning 
Mötet väljer att justera dagordningen löpande. 
 

7. Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet lästes upp. 
 

8. Genomgång av post som inkommit 
Årsmöte SFR, handlingar för 25:e mars. 
Framgången, utskick, hjälp för företag och föreningar. 
Faktura, från FREDS Textiltryck för profilkläderna. 
 

9. Radiokommunikation 
Diskuterades, utvärdering fortsätter på konvent. 
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10. Deltagardagar 
Dialog har initierats med scouterna angående hantering av deltagardagar, då de inom VG omfattas av samma regler 
och vi är intresserade av hur de går tillväga. 
Ansökan om bidrag för 2009 håller på att färdigställas och kommer kunna skickas iväg i tid. 
Bidraget baseras på en pott för medlemmar, en pott för verksamhet. 

  

11. Projektbidragsregler 
Ölme håller genomgång av sitt förslag på riktlinjer, förklarar hur andra distrikt tänkt göra. Saker som rör förslaget 
diskuteras. Enkelhet för föreningarna önskas. Riktlinjer för projektbidrag antas. 

  

12. Ansökan om bidrag för tält 
Ansökan diskuterades. BESLUT: Att köpa tältet efter utvärdering av utlåningsbehovet. 

  

13.  Lokal, diskussion och punkter på vad den kan göra 
Följande punkter diskuterades. 

 Ha en typ av stabil utlåningsverksamhet. 

 Bokad verksamhet mot föreningar. 

 Ny lokal måste kunna  nyttjas bra. 

 Nuvarande är svårfunnen. 

 Spelande direkt mot distriktet 

 Kanslist 

 Huvudsaklig mängd pengar får inte ges till föreningar. 

 Måste få tillbaka resurser 

 Deltagardagar på uthyrning? 

 Deltagande i lokalen för personer med föreningstillhörighet. 

 Deltagardagar för de utlångingar vi har i lokalen. 

 Samverka med flera föreningar för lokal. 

 

14. Uppsägning av lokal 
BESLUT: Nuvarande lokal ska sägas upp innan 30 april. 

 
Reservat ion: Vargman Bjärsborn 
Att säja upp en lokal vi  har för att  tvinga fram en flytt  när vi  i  dagsläget  inte fyller del lokal vi  har med 
argumentet  at t vi  ska fylla nästa lokal istället  är inte genomtänkt och inget jag kan stå bakom som medlem i 
styrelsen då det  förvärrar vår satsning mot föreningarna. Därf ör reserverar jag mot det ta beslut .  

 

15. Antagande av erbjudande om att hyra lokal i närheten av Järntorget 
BESLUT: Vi är intresserade av lokalen, frågan bordläggs inväntandes detaljer rörande lokalens lämplighet. 

 
Reservat ion: Mikael Ölmest ig 
Jag tycker det är för li t e planer kring hur lokalen ska användas att  det  känns som vi t ar beslut i  fel ordning. 
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16. Distriktsresor 
Diskuterades, flertalet resor är aktiva. 
BESLUT: Att inte ordna resor till medeltidsveckan då det inte har tillräckligt stark koppling till Sverok-anknuten 
verksamhet. 

  

17. Info från Jennie 
Jennie var på besök på AlCon (Alingsås) och berättar om deras verksamhet och den utställning de hade. 

 

18. Spela Samman 
Rasmus och Tommy berättar om hur mötet på Regionens Hus var och vad förslaget handlade om. Förslaget 
diskuterades och Sverok Riks ska kontaktas för ytterligare konsultation i utvärderingen av förslaget. 

  

19. Försäkringar 
Tecknande av försäkring är på gång, men allt är inte helt klart ännu. 

  

20. Info från Johan 
Johan berättar att han snart ska på möte med Göteborgs råd för social ekonomi och att han därmed kommer ha 
saker att ta upp därifrån på nästa möte. Styrelsen kommer fortlöpande informeras om möten och händelser. 

  

21. Rasmus information 
Rasmus föreslår inbjudan av tidigare styrelsemedlemmar i Sverok Väst för att låta dem berätta om hur de arbetade 
med styrelsearbetet för några år sedan och på så sätt ge nya idéer till nuvarande styrelse. 

 

22. Föregående möte, protokoll saknas 
BESLUT: Att åter ta upp punkterna enligt bilaga A och godkänna dem i sin helhet. 

  

23. Tårtkalas 
I samband med runtringningen till distriktets föreningar kommer de bjudas in till öppet hus för Sverok Väst. 
Tidpunkt bestäms till lördag 22:a maj. 12-19. Information ska komma upp på forumet och hemsidan, budgeten 
fastställs till vad som är rimligt baserat på visat intresse. 

  

24. Inslaget 
En minibus ska hyras för transport. 

  

25. Marknadsföring 
Användande av visitkort och marknadsföringskort diskuterades. 
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26. Två nästa möten 
23:e maj 11:00 
13:e Juni 11:00 

  

27. Mötets Avslutas 
Mötet förklarades avslutat 15:34. 
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Bilaga A (Styrelsemöte 2010-03-14) 

Närvarande 
Jenny Carlsson, Robert Tiinus, Rasmus Palm, Vargman Bjärsborn, Anton Fors, Mikael Ölmestig och Johan 
Herrnsdorf. 
  

1. Genomgång av inköp 
Jenny har köpt in 
4 handdukar 
1 sopborste 
1 kaffekokare 
Summan för dessa inköp hamnade på 486 kr på Clas Ohlson. 
 

2. Bidragsansökan för spelkalas i Skultorp 9 – 11 april 
Ludendi TV-spelsförening vill hålla ett evenemang för att locka nya medlemmar och har sökt bidrag för detta. 
Bidragets önskade storlek är 1100 kr och föreningens samarbetsförening gick in med 200 kr. Budgeten låg på 1200 kr 
i utgifter. 
  
Detta diskuterades och beslutades sedan att ge 900 kr och låta dem utnyttja vår grafiska verkstad för sin 
marknadsföring.  
  

3. Information Göteborgs råd för social ekonomi 

Johan Herrnsdorf har blivit uppringd och fått förfrågan om att sitta med i Göteborgs råd för social ekonomi för att 
där representera Sverok Väst. Till detta lämnades positivt besked. 
  

4. Nya ersättningsblanketter 
Rasmus Palm har gjort nya ersättningsblanketter som skall gås igenom senare när Sverok Västs ekonom från Sverok 
Riks kommer hit. 
  

5. Bidragsriktlinjer 
Mikael Ölmestig skall inom två veckor fixa en skiss angående bidragsriktlinjerna som vi sedan skall ta ställning till. 
  

6. ConTrole 

Anton Fors undrar när vi vill genomföra vårt nästa årsmöte så vi kan planera ConTrole i tid. Han får information om 

”någon gång mitten på februari till början av mars”. 
  

7. Datum för nästa två möten 
2010-04-11 kl. 11:00 
2010-05-23 kl. 11:00 


	Styrelsemöte 2010-04-11
	Närvarande
	Adjungeringar
	1. Mötet öppnas
	2. Mötets beslutsmässighet
	3. Val av mötesordförande
	4. Val av mötessekreterare
	5. Val av justerare
	6. Godkännande av dagordning
	7. Genomgång av föregående protokoll
	8. Genomgång av post som inkommit
	9. Radiokommunikation


	10. Deltagardagar
	11. Projektbidragsregler
	12. Ansökan om bidrag för tält
	13.  Lokal, diskussion och punkter på vad den kan göra
	14. Uppsägning av lokal
	15. Antagande av erbjudande om att hyra lokal i närheten av Järntorget
	16. Distriktsresor
	17. Info från Jennie
	18. Spela Samman
	19. Försäkringar
	20. Info från Johan
	21. Rasmus information
	22. Föregående möte, protokoll saknas
	23. Tårtkalas
	24. Inslaget
	25. Marknadsföring
	26. Två nästa möten
	27. Mötets Avslutas
	Bilaga A (Styrelsemöte 2010-03-14)
	Närvarande
	1. Genomgång av inköp
	2. Bidragsansökan för spelkalas i Skultorp 9 – 11 april
	3. Information Göteborgs råd för social ekonomi
	4. Nya ersättningsblanketter
	5. Bidragsriktlinjer
	6. ConTrole
	7. Datum för nästa två möten



