
Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg

Orgnr: 864501-9376

Dagordning Styrelsemöte 2013-05-07

1a. Mötet öppnas av ordföranden

1b. Närvarande Samuel, Arhan Ağaoğlu , Niklas, Paul, Simon Österlund, Irem 

Ağaoğlu

2a. Val av sekreterare – Paul Tannenberg

2b. Val av protokolljusterare - Arhan

3. Fastställande av dagordning

4. Informationsärenden

a) Föregående protokoll 
b) Genomgång av ärendelista – se bilaga

 Vi öppnar skrivaren i routern för att underlätta för utskriftsgruppen
c) Vårslaget – info

 Planera för septemberslaget redan nu
d) Studiefrämjandet Göteborg/Mölndal samarbete

5. Beslutsärenden

a) Uppföljningsmöten med Ordf. (månadsvis) - Personliga och för aktiva 

arbetsgrupper. 
 Ordföranden och vice Ordföranden tar på sig att hålla 

uppföljningsmöten med arbetsgrupper och styrelsemedlemmar 

månadsvis.
b) Level up!

 Irem Ağaoğlu kontaktar FS för detaljer om hur vi kan komma igång med

Level UP! Här i väst.
c) Arrangörsstöd – Stöd- och utvecklingsgrupp åt arrangemang inom distriktet.

 Arhan Ağaoğlu och Samuel Eriksson skapar kontaktlista för 

arrangörsstödsverksamhet
d) Adam Loftbring’s utlägg enligt bilaga 1)

 Adam Loftbring återkommer med ny ersättningsbegäran för 

milersättningen

                            _____  __ _____________               
Mötesordförande Ort/Datum        

                            _______                    _
Justerare Ort/Datum
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 Paul Tannenberg går igenom kontorörelserna och begär info från CellIP

för att verifiera


6. Diskussionsärenden

a) Gothenburg Gamers – Svenska Mässan 
 Vi undersöker hur ett samarbete som kan gynna alla parter skulle se ut.

b) Styrelseuppdraget och delaktighet
 Vi uppmanar alla styrelsemedlemmar att vara tydliga med hur mycket 

de kan ta på sig under olika faser så att vi alla kan hjälpas åt. Hör av er,

svara på mail.
c) Ekonomihjälp Sverok Riks - Funkar det som vi önskar? 

(Hyror/Utbetalningar/Fakturor)
 Vi ser över fakturarutinerna så att vi sköter utbetalningar själva men 

bokföringen ligger kvar i riks.
d) Fika/representation – policy?

Vi  fattar beslut om förtäringsbudget inför  varje möte. Vi kommer att ta 

fram en representationspolicy med rimliga kostnader där alkohol och 

övriga droger ej ingår.

7. Övriga frågor

 Öppet hus i Halland – styrelsen undersöker möjligheten att 

kombinera möte med regionen och föreningsträffar.

8. Kommande styrelsemöten

2013 05 31 – Kl 1830. Spelets Hus

9. Mötets avslutande

                            _____  __ _____________               
Mötesordförande Ort/Datum        

                            _______                    _
Justerare Ort/Datum
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Bilaga 1)

Från Adam Loftbring angående 3 utbetalningar tidigt under verksamhetsåret.

”Hej kära vänner. jag är så glömsk. De ligger några saker släppandes från förra året i form
av kvitton. Någor som Jacob sa men som inte va anmärkniksvärt eller ovanligt. Skulle 
uppskatta om ni kunde skriva att Ja eller godkänner eller liknande så kan vi stryka dem 
och avsluta 2012 bokföring helt. Har ni frågor så ställ dem i inlägget så skall jag besvara 
dem.

130104 Cellip AB uttag på 500 kr
130130 SJ callcenter uttag på 1415 kr
130204 milersättning uttag på 333 kr

Cellip är våran telefon faktura. Denna har någon stanns försvunnit.
Sj callcenter gäller biljetten då jag åkte till Linköping för bokslutet. 

                            _____  __ _____________               
Mötesordförande Ort/Datum        

                            _______                    _
Justerare Ort/Datum
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Mil ersättning gäller min resa till Borås där bland annat Irem Ağaoğlu va med så den 
borde du ju känna igen :D...

Som sgat vore kalas om vi kunde godkänna detta och avsluta de hela. Pöss”

                            _____  __ _____________               
Mötesordförande Ort/Datum        

                            _______                    _
Justerare Ort/Datum

https://www.facebook.com/irem.agaoglu.18?group_id=108137902688477
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