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Närvarande: Kevin, Olivia, Max, Anton,
§ 1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 18:10

§ 2.

Mårunda
Mårundan genomfördes.

§ 3.

Val av mötesordförande
Max valdes till ordförande för mötet.

§ 4.

Val av mötessekreterare
Anton valdes till sekreterare för mötet.

§ 5.

Val av justerare
Kevin valdes till justerare av mötesprotokollet

§ 6.

Godkännande av kallelsen
Kallelsen till mötet godkändes.

§ 7.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 8.

Föregående möte
Föregående möte hölls i Vänersborg hos Fredrik. Diskuterade distriktets
verksamheter och planerade en del inför europride. Flera samarbeten skapade.

§ 9.

Tiden som gått
Varit på Wallhack och Uddelanet och diskuterat Code och Conduct för arrangörer
och deltagare. Varit på Nordstan och visat upp spel för föräldrar och ungdomar.
Fixat regionsansökan.

§ 10.

Uppdragslistan avstämning
Uppdragslistan är avstämd, de flesta punkterna är på gång och är blockerade av
att vi behöver vänta på externa entiteter.

§ 11.

Ekonomi
Stått ganska stilla, någon mindre inkomst från utlånad iZettle.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

_______________
Anton Myrholm

__________________
Max Horttanainen

_________________
Kevin Hoogendijk
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Information och avstämningspunkter
§ 12.
Euro pride

- Fanny och Olivia

Egen merch önskas, frågan är hur mycket Sverok Väst eventuellt vill sponsra.
Mötet beslutade att budgetera 15000 kr för detta.
§ 13.

Kans1337 remodeling

- Amanda

Amanda och Elias ska planera en resa till IKEA.
§ 14.

Ambassadörsprogrammet

- Olivia

Väntar på uppgifter från Fredrik för att fortsätta arbetet.
§ 15.

Pride med SF-bok

- Max

En förfrågan från SF-bokhandeln om vi vill vara med och göra något kul i deras
kafé under Pride. Fanny och Olivia är sugna på att hjälpa till.
§ 16.

Nätverksträffar

- Olivia

Olivia önskar assistans med nätverksträffarna.
§ 17.

IT, Drive och G suite

- Anton

Städat driven en del, ska vara lite mer aggressiv på städningen alternativt se över
en annan struktur.
§ 18.

Hur får vi föreningar till Kans1337?

- Max

Önskar att öka aktiviteten på Kans1337, i dess nuvarande form används det för
lite för att motivera kostnaden. Ett problem i nuläget är att det är svårtillgängligt
att komma in udda tider. Kolla upp elektroniskt lås. Kevin fixar ett google form för
att anmäla intresse för nyckel.
§ 19.

Sociala medier. Vi kanske borde presentera styrelsen

- Olivia

Elias fixar en mall för att presentera styrelsen på sociala medier.
§ 20.

Proud and Nerdy, så var det.

- Olivia

Proud and Nerdy nätverksträff/utbildning i Stockholm. Malmö Esport eventuellt
intresserade av att arrangera ihop något tillsammans.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

_______________
Anton Myrholm

__________________
Max Horttanainen

_________________
Kevin Hoogendijk
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§ 21.

Proud and Nerdy arbetsgrupp

- Olivia

Det ska startas upp en proud and nerdy arbetsgrupp med
medlemmar från hela landet. Då vore det ju nice om någon av oss
kunde sitta med. Olivia och Fanny kan temporärt sitta för att hitta någon annan
som kan driva å våra vägnar.
§ 22.

Imagine Sweden vill ha Sverok Väst på sin festival i Uddevalla.
De erbjuder mat och tält.

- Olivia

Det skulle vara trevligt, men vi har inte tid att lösa något arrangemang tills dess.
§ 23.

Fråga från Sam

- Max

“hallå! i november kommer vi hålla en leia-träff i göteborg som kommer vara
tillsammans med hyperion och bifrost. tema kommer vara nordiskt samarbete
och mångfald, och det kommer bli asgrymt! till detta tänkte vi sätta ihop en
arbetsgrupp med två pers från varje land, och dessa ska helst vara under 25.
Tänkte höra om någon ur styrelsen kanske blir sugen? Vi ska sätta ihop gruppen i
april/maj så om ni vill ta upp det på nästa möte hade jag blivit glad ”
Amanda ska prata med Sam om omfånget kring detta.

Beslutspunkter
§ 24.
Bidragsförfrågan från Fyrbodals cosplays förening

- Max

Ansökta summan var för hög, mötet beslutade om att inte ge den ansökta
summan.
§ 25.

Samarbetsavtal Fyrbodals cosplays förening

- Max

Mötet beslutade om att skriva ett samarbetsavtal med Fyrbodals cosplayförening.

§ 26.

SLAG, vem skickar vi?

- Max

Vi skickar Olivia på slaget, alla andra är upptagna.
§ 27.

Studiefrämjandet i GBG vill ha en kontaktperson i styrelsen.

t- Olivia

Max erbjöd sig vara kontaktperson åt Karin på Studiefrämjandet.
§ 28.

Övriga frågor

§ 29.

Mötets avslutande

Sekreterare

Ordförande

Justerare

_______________
Anton Myrholm

__________________
Max Horttanainen

_________________
Kevin Hoogendijk
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