Styrelsemöte Sverok Väst
20150209
Klockan 18:20 till 19:27
Humanisten
Närvarande:Cecilia Hällstrand, Johan Green, Ems Nydegger, Mikael Jönsson, Max
Svensson, Rickard Elmgren, Martin Brosser, Anna Erlandsson, Emma Carlström
§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnades klockan 18:20.
§ 2. Val av mötesordförande
Cecilia Hällstrand valdes till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Martin Brosser valdes till mötessekreterare.
§ 4. Val av justerare
Rickard Elmgren och Johan Green valdes till justerare.
§ 5. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 7. Ekonomi
Inget att rapportera än.
§ 8 Fördelning av styrelseposter
Mikael Jönsson valdes till vice ordförande.
Johan Green valdes till sekreterare.
Ems Nydegger valdes till kommunikatör.
§ 9. Val av firmatecknare
Styrelsen beslutade att ordförande Cecilia Hällstrand (880501
0405) och kassör Martin
Brosser (8903215930 skall vara behöriga att var för sig vara firmatecknare för Sverok
Väst.
§ 10. Reseersättningar
Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmar får reseersättning för att kunna
representera Sverok Väst på evenemang, slag och till och från styrelsemöten.
Reseersättningen tas från budgetposten “styrelsen”.
§ 11. Representation
Cecilia och Ems skall åka på lajvkonventet Prolog för att representera Sverok Väst och
för att ta reda på vad Väst kan köpa in för att låna ut till lajvare.
Styrelsen ska ta fram ett styrdokument för vad som krävs vid representation av Sverok
Väst på evenemang.
§ 12. Bidragsansökan till regionerna
Johan Green utsågs till ansvarig för regionsbidragsansökningarna.
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§ 13. Arbetsstrategi
Styrelsen fastställde en arbetsstrategi för 2015.
Alla arbetsuppgifter fördelas på styrelsens möten.
För att hålla koll på uppgifterna används förbundsstyrelsens uppgiftslista
När uppgifterna är färdiga rapporteras de på styrelsemöten under punkten “vad har hänt
sedan sist”.
§ 14. Kommunikation
Dokument ska lagras i Sverok Västs Dropbox.
Mikael kollar med Sveroks kansli om Sverok har någon molntjänst som vi kan använda.
Ems skapar en Google Calendar för Sverok Väst.
Ems och Mikael är ansvariga för infomailkontot.
Ems lägger fram ett förslag till arbetsbeskrivning för kommunikatören på nästa
styrelsemöte.
§ 15. Årets övriga möten
Styrelsen bestämde sig för att hålla ett Skypemöte och ett fysiskt möte i månaden med
två veckors mellanrum mellan mötena. För att alla ska kunna vara med på distansmötena
ska Sverok Väst köpa in ett headset för 500:. Max är ansvarig för inköpet.
§ 16. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att Sverok Väst skulle lösa medlemskap i Våra Gårdar för 1600
kr/år. Cecilia, Rickard och Max ska gå på Studiefrämjandet Göteborg/Mölndals årsmöte
den 24/3.
Styrelsen beslutade att alla ska använda mailsignaturen som Ems har tagit fram.
Studiefrämjandet arrangerar kurser i föreningskunskap (14/3) och ledarskap (21/3) i
Borås. Sverok Väst betalar kursavgiften och reseersättning för styrelsemedlemmar som
vill delta i dessa.
Föreningen KattCons har bett om 5000 kronor för att köpa in symaskiner och symaterial
för att kunna skapa kostymer. Förslaget godkändes på villkor att distriktet får
använda bilder från föreningens events i marknadsföring.
Föreningarna HUG och Halmstad konvent har bett om 5000 kronor för att köpa in spel för
yngre som de ska använda för att sprida spelhobbyn. Godkändes
Distriktet bjuder den nya styrelsen på välkomstmiddag efter mötet.
§ 17. Nästa möte
Nästa möte hålls måndag den 23/2 klockan 19:00 på Google Hangouts.
Nästa fysiska möte hålls måndagen den 9/3 klockan 18:30 på Pedagogen i Göteborg.
§ 18. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 19:27.
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