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1. Mötet öppnas 

2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt 

3. Val av mötesordförande 

4. Val av mötessekreterare 

5. Val av justerare 

6. Godkännande av dagordning  

7. Genomgång av föregående protokoll 

8. Har det kommit någon post? 

9. Överlämning / Vad har vi gjort (Jennie Carlsson) 
Tidigare representant av styrelsen berättar vad som gjorts. 

10. Höstslaget/Uppslaget (Mikael Ölmestig) 
En konferens för distriktsaktiva och arbetsgrupper inom Sverok. 
 
En informationspunkt om samordning inför Höstslaget. 

11. Gemensam speldag (Magnus Haglund) 
Försöka ha en gemensam speldag för våra olika föreningar och sätta ett datum. 

12. Speletshus (Mikael Ölmestig) 
Spelets Hus i Göteborg är tänkt som en samlingsplats för medlemmar inom distriktet. Frågan är om vi ska starta upp 
det i år, eller om projektet ska skjutas på framtiden. 

13. Ramverk för Arbetsgrupper (Tommy Nilsson) 
En enhetlig mall för hur arbetsgrupper fungerar, se bilaga 1, Ramverk för Arbetsgrupper. 

14. Öppenhet och transparens (Mikael Ölmestig) 
Jag vill diskutera hur vi ska arbeta med dessa frågor.  
Tanken är att ha en konkret debatt om hur vi ska arbeta med dessa frågor.  

15. Bidragsansökan: Folke Ungdomsförening 
Se bilaga 2, Bidragsansökan: Folke Ungdomsförening. 

16. Övriga frågor 

17. Datum för nästa två möten 

18. Mötet avslutas
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Bilaga 1: Ramverk för Arbetsgrupper 

Detta dokument beskriver hur en arbetsgrupp är strukturerad. 

Generell information 
Varje arbetsgrupp skall ha en utsedd gruppledare. 

Gruppen skall ha ett väl definierat syfte, vilket skall vara godkänt av styrelsen i Sverok Väst. 

Arbetsgruppen skall ha en av styrelsen på förhand utvald kontaktperson i styrelsen vilken de i första hand 

rapporterar till samt ber om hjälp av. 

Distriktet accepterar inga kostnader som gruppen kan tänkas ha utan att dessa på förhand godkänts av styrelsen i 

Sverok Väst. 

All rapportering och dokumenthantering sker via Sverok Västs "Google Apps". 

Vid extern kontakt så representerar du distriktet och måste därför uppträda på ett professionellt sätt. 

Gruppledaren 
Gruppledaren i arbetsgruppen är ansvarig för gruppen och skall se till att rapporteringen till kontaktpersonen i 

styrelsen sker på korrekt sätt. 

Gruppledaren är fri att fördela ansvar och resurser som denne behagar inom gruppen, men har alltid det yttersta 

ansvaret för gruppen och dess resurser. 

Gruppledaren måste vara godkänd av styrelsen i Sverok Väst. 

Deltagaren 
Deltagare i gruppen åtager sig att fullfölja och utföra de uppgifter som Arbetsgruppen arbetar med, antingen själva 

eller genom att de finner lösningen på annat sätt. 

Bilda en grupp 
För att bilda en ny grupp krävs godkännande av styrelsen av gruppens syfte. 
 
I gruppen utses en gruppledare vilken måste vara godkänd av styrelsen i Sverok Väst. 
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Bilaga 2: Bidragsansökan: Folke Ungdomsförening 

 
Finns möjlighet att få bidrag för att köpa in en server till våra lan. Den ska fungera som DHCP-server, router, 
WLAN accesspunkt samt utdelare av filer (installationsfiler till spel. OBS! Lagliga sådana). 
Priset beräknas till ca 2000 SEK, för en begagnad på www.blocket.se. 
 
Tacksam för er hjälp! 
MVH Fredrik Eliasson 
Folke Ungdomsförening 


