Styrelsemöte Sverok Väst
Datum: 2012-04-04
Tid: 17:30
Plats: Spelets Hus
Närvarande:
Ordförande Robert Tiinus
V. ordf. Alexander Hallberg
Sekreterare Carl-Magnus Carlsson
Ledamot Christoffer Lindgren
1. Mötet öppnas
2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt
3. Eventuella adjungeringar
4. Val av mötesordförande

Carl-Magnus Carlsson valdes till mötesordförande
5. Val av mötessekreterare

Alexander Hallberg valdes till mötessekreterare
6. Val av justerare

Christoffer Lindgren
7. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och justeras löpande
8. Genomgång av föregående protokoll

*Mobiltelefonabonnemanget i punkt 13 i föregående protokoll är ännu inte genomförd
och Robert fixar detta efter sin hemkomst från Japan.
*Kontakt från städbolaget är ej förmedlat till Spelets hus rådet. Alexander fixar detta.
*Jennie Rhodin har en nyckel till kansliet som Carl-Magnus Carlsson
9. Genomgång av inkommen post

Det fanns ingen inkommen post
10. Dokumentation av per capsulam-beslut

Inga per capsulam-beslut har fattats.
11. Information från kassören

Kassören var ej på plats på mötet
12. Fördela arbetsuppgifter inför Roberts Japanresa

Roberts arbetsuppgifter blev fördelade bland övriga styrelsen
13. Sverok Västs nyhetsbrev “Districted News” 2012

Förra året skickades ett nyhetsbrev ut fyra gånger per år och det vore lämpligt att göra
detta även i år. Carl-Magnus tar kontakt med Mikael Ölmestig för att lära sig Paloma
14. AG Hybris samarbetsavtal

Mötet beslutade att delegera frågan till Alexander
15. Föreningen Drakontias förfrågan

Mötet beslutar att delegera frågan till kassören och att det i så fall är ett räntefritt lån som
är aktuellt
16. Övriga frågor

*En påminnelse om möte med Västra Götalandsregionen den 21/5 i Spelets hus.
*Framarbeta en rutin för att föreningar ska kunna få med information i Districted News.
Förslagsvis en tråd på forumet. Carl-Magnus ser över det.
*Styrelsen beslutade att analysera behovet av en kanslist vidare till hösten.
*Carl-Magnus framarbetar en rutin för att hyra ut lokalerna i Spelets hus.
*Carl-Magnus är Sverok Västs kontakt för spelets hus
*Robert gick genom ansökan till VGR och Region Halland.
17. Mötet avslutas
18. Datum för nästa möte:

2012-04-25

Justeras

Christoffer Lindgren

