Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376
Styrelsemötesprotokoll 2013-03-05
Närvarande: Sigrid Neld, Irem Agaoglu, Arhan Agaoglu via Skype, Paul Tannenberg, Samuel
Eriksson, Adam Loftbring, Simon Österlund
1. Mötets öppnande
Mötet förklarat öppnat av ordföranden.
2. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt enligt stadgarna.
3. Val av protokolljusterare
Paul Tannenberg valdes till justerare.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
5. Föregående protokoll & genomgång av ärendelista
6. Beslutsärenden
a. Genomgång av avtal med NE
b. Förslag på hyreshöjningar
Hyresändring för Aghybris, förråd – Bifall (Paul Tannenberg och Simon Österlund röstar ej
pga jäv.)
Hyresändring för eldar – Bifall (Samuel Eriksson röstar ej pga jäv.)
Hyresändring för Negative Edge – Bifall
Hyresändring för Aghybris, bunkern – Bifall (Paul Tannenberg och Simon Österlund röstar ej
pga jäv.)
c. Samarbetsmodellen (och eventuell arbetsgruppsansvarig)
Paul och Arhan blev valda som sammankallande, respektive vice sammankallande till
arbetsgrupp som hanterar kontakten med våra samarbetspartners.
d. Tillsättande av arbetsgrupp för projekt riktat mot gymnasieungdomar
Niklas Eriksson, Arhan Agaoglu, Irem Agaoglu, Adam Loftbring blev invalda i arbetsgruppen
för projekt U.
7. Diskussionsärenden
a. Skåp i arkivhall & uthyrning av arkivrummet
Styrelsen ger Samuel Eriksson uppdrag att undersöka kostnad för inköp av låsbara skåp till
korridoren utanför arkivrummet samt uthyrning av dessa och arkivet till föreningar. - Bifall
b. Representanter på Sci/Fi-mässan
Styrelsen uppdrar Paul Tannenberg att kontaktar Riks angående finansiering av deltagande,
informera via facebook. – Bifall
I övrigt diskuteras frågan vidare på facebook.
c. eBas-status?
Paul Tannenberg tar ut föreningsinfo och lägger upp i excel-gruppen.
d. Välkomstbrev (skickas av riks till nya föreningar i distriktet)

_____ __
Mötesordförande

_____________
Ort/Datum

_______
Justerare

_
Ort/Datum

Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376
Samuel Eriksson skall revidera välkomstbrevet - Bifall
8. Övriga frågor
Bordlägger frågan att installera fiber till speletshus, Adam Loftbring tar på sig att ta fram
information om hur mycket detta skulle kosta.
Paul Tannenberg och Arhan Agaoglu skall till näst möte ta fram förslag på ansvariga till
utskrivningar och skrivare.
Styrelsen bordlägger frågan om Level up tills att styrelsen haft möjlighet till att läsa igenom
dokumenten.
Styrelsen skall digitalt diskutera samarbetspartners. – Bifall
Styrelsen har kollat på information från U.N.I.K-NPF och skall kolla vidare på hur man kan
påbörja ett sammarbete.
9. Kommande styrelsemöten
2013-03-19 18.00
2013-04-16 18.00
10. Mötets avslutande

_____ __
Mötesordförande

_____________
Ort/Datum

_______
Justerare

_
Ort/Datum

