Styrelsemöte Sverok Väst
20140223
Klockan 19:28 till 20:45
Mötet hölls via Google Hangouts
Närvarande:Mikael Jönsson, Johan Green, Max Svensson, Martin Brosser
§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnades klockan 19:28
§ 2. Val av mötesordförande
Mikael Jönsson valdes till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Martin Brosser valdes till mötessekreterare.
§ 4. Val av justerare
Johan Green och Max Svensson valdes till justerare.
§ 5. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 7. Arbetsbeskrivning kommunikatör
Bordlades till nästa möte då Ems inte är närvarande.
§ 8. Styrdokument representera Sverok Väst
Styrelsen skall informera om vad vi kan hjälpa till med för våra föreningar
samt medlemmar som huvudsak. Dokumentet ska även innehålla riktlinjer för hur
styrelsemedlemmar ska bete sig när de representerar Sverok Väst och att det
skall synas tydligt att vi representerar distriktet.
Max undersöker alternativ för profilkläder till styrelsen.
§ 9. Möte med Spelets Hus
Mikael har fått ett mail från ordföranden i MiFF, som vill träffa styrelsen för
att diskutera MiFFs avtal för deras verksamhet i Spelets Hus.
Max tar kontakt med MiFF för att ta hand om det.
Styrelsen ska ta upp diskussionen om Spelets Hus på en arbetsdag.
§ 10. Milvea
Styrelsen har fått ett mail från Milvea, med en fråga om distriktet vill köpa
tröjor från dem för att stödja deras verksamhet.
Projektet är intressant men styrelsen beslutade att inte köpa några tröjor.
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§ 11. Spelkväll på biblioteket Dynamo
Stadsbiblioteket vill starta upp spelkvällar på ungdoms och har frågat om
distriktet vill hjälpa till med detta. Mikael kontaktar Dynamo och föreslår ett
möte med Dynamo och Max och Martin från distriktet måndagen den 9/3.
§ 12. GothCon
Styrelsen ska representera distriktet på GothCon med spel och kaka, samt en
väst som pris till vinnaren av spelet. Frelö 24 pass.
Frågan kommer att diskuteras vidare på nästa möte.
§ 13. Sverok Västs domän
Domänen www.sverokvast.se går ut 20150501.
Styrelsen beslutade att inte förnya den och att ersätta den med en
Sverokdomän.
§ 14. Hyresavtal för Negative Edge
föreningen Negative Edge vill omförhandla sitt hyreskontrakt.
Styrelsen beslutade att diskutera hyrorna för Spelets Husföreningarna på ett
kommande arbetsmöte.
§ 15. Övriga frågor
Styrelsen ska hålla ett arbetsmöte torsdagen den 5/3 för att skriva
bidragsansökningen till Västra Götalandsregionen.
Föreningen Simultima vill låna iPads till sin verksamhet på GothCon.
Västs iPads är inte tillgängliga, men Martin kollar upp om HikariKais
lånedatorer är tillgängliga under påskhelgen.
Martin och Åsa Hansson ska hålla ett arbetsmöte för att skriva
likabehandlingsplaner för Det Spelar Rollprojektet. Martin meddelar styrelsen
när det mötet hålls.
Mikael informerade om att inte Sverok har någon molntjänst för distriktet i
nuläget, men Väst ska lägga fram ett förslag om det på vårslaget.
§ 16. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 20:45.
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