Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376
Konstitutionerande styrelsemöte 2014-01-08, 18.30
Närvarande: Samuel Eriksson, Irem Agaoglu, Simon Österlund, Adam Loftbring.
1. Mötet öppnas
Mötet förklaras öppnat.
2. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt enligt Sverok Västs stadgar.
3. Val av mötesordförande
Samuel Eriksson väljs till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Simon Österlund väljs till mötessekreterare.
5. Val av justerare.
Irem Agaoglu väljs till justerare.
6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
7. Vad har hänt sedan senaste mötet?
Adam Loftbring har arbetat med NAB.
Simon har arbetat med de ojusterade mötesprotokollen och kommer att börja kolla med
Hikari-Kai angående utlåning av laptops.
Irem har kollat Sverok Västs hemsida och kommer att komma med förslag till hemsidans
struktur.
Samuel har arbetat med MOKS och arbetat med Paul om ekonomin och sett hur man ska
reda upp.
8. Årsmöte 2014 - 2014-03-02
a)Lokal?
Adam Loftbring tar på sig att leta upp lokal för årsmötet och att skriva ett presidium.
b)Mat?
Adam fixar även mat till årsmötet.
Simon Österlund kommer att skriva en kallelse och Irem Agaoglu kommer att justera
kallelsen.
Samuel Eriksson kommer att skriva en verksamhetsberättelse.
Paul Tannenberg kommer att skriva årsredovisningen.
Arhan Agaoglu kommer att skriva en verksamhetsplan för nästa år.
9. Ekonomi
Hyror måste fixas och skickas ut till föreningarna i Spelets Hus så snart som möjligt.
Samuel har kommit med förslaget om att anställa en kanselist/ekonomi assistent på 20-25%.
10. Övriga frågor
MilSim har frågar om att kunna få betala sin hyra och de frågar även om
förvaringsutrymmena snart kan tömmas så att man kan fylla dom med aktuella saker.
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Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376
11. Datum för nästa möte
2014-01-29 18:45
12. Mötet avslutas
Mötet förklaras avslutat.
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