
Styrelsemöte Sverok Väst  
2017-12-09 

Tid: 13:10 09/12/2017 
Plats: ABF Uddevalla 
Närvarande: Max Horttanainen, Fanny Wihlborg, Anton Myrholm,  Sam Bäfvenberg, Elias 
Ytterbrink, Ellen Norling, Emma Berglund, Fredrik Andersson, Iri, Moa, Johan, Samuel, Olivia 
 
§ 1. Mötets öppnande 

 
Mötet öppnades klockan 13:10 
 

§ 2. Presentationsrunda 
 
§ 3. Val av mötesordförande 
 

Max Horttanainen valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 4. Val av mötessekreterare  
 

Fredrik Andersson valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 5. Val av justerare 
 

Emma Berglund valdes till justerare av mötesprotokollet. 
 
§ 6. Godkännande av kallelsen 
 

Kallelsen till mötet godkändes. 
 
§ 7. Adjungeringar:  
 

Övriga närvarande personer har yttranderätt. 
 
§ 8. Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 9. Nästa möte 

 
Nästa möte bestämdes till 13:00 14 Januari i möjligt halmstad, Fredrik kollar möjliga 
föreningar om annars är vi i kansliet. ensamma. 

 
§ 10. Tiden som gått 

 
Fredrik: Riksmöte, 
Ang Sverok Väst Årsmöte; 
Varberg: Plats: väntar 
Halmstad: plats: Halmstads Stadsbiblioteket,  max 2800 kr 
Vänersborg: Ungdomshuset och kostnad ca 1500 kr plus möjligt bord 
Mat:från 120kr/person icsh överallt  
Emma: Riksmöte, hjälpt Fanny med bokföring. 
Ellen: Riksmöte, kollat priser på Hoppborgar. Justerat protokoll. 

Sekreterare Ordförande Justerare  
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Anton:Riksmöte,  Justerat och skrivit ut protokoll. 
Fanny: Riksmöte, bokföring (från tidigare bankkonto). 

 
§ 11. Projektavstämning och avslut 

 
Sam: Det spelar roll Halland, Avslutat och Sam berättar om Det spelar roll,  
Vi har lärt oss mer om hur som förbund ska jobba i distrikt  och hur bra Sam är. även om 
fortsättning samt om projekt Leia. Femfighters, Konferens (Cinnaconf), Deltagit i pride 
Varberg och Kungsbacka. Informerat den offentliga sektorn i utbildning. 
Studiefrämjandet, 035 som varit med och stöttat på LAN.Fokus på nybörjarvänliga 
aktiviteter. känslor och reaktioner om att bara låta vissa målgrupper får komma 
(FemFighters) fick mycket reaktioner, vilket visade sig att behövas efter utvärdering om 
LANet. Medialt har vi synts 10 ggr och nått över 20 000 tjejer över Facebook vilket har 
utvecklat ett vidare engagemang och budget har skötts exemplariskt. Tankar kring 
fortlevnad av projekt efter att det varit separatistiska. 
Förslag i rapport: Likabehandlings-delen till konventsnätverket. Hur gör man ett mer 
inkluderande event mm. Jobbar vidare och utbildar om spelkulturen och likabehandling i 
den offentliga sektorn. så som kommun och landsting.  
Pride i Halland fortsätta vara lika aktiva.  
 
Förlag till 2018: Ha 2 personer med extra fokus på Halland.  
LEIA: Bygga ut ett nätverk och mentorskapsprogram bland alla som identifierar som 
kvinnor eller ickebinära är välkomna till projektet, både som deltagare och/eller som 
mentorer. 
Gemensamma nätverksträffar som troligt kommer vara öppet för alla intresserade. 
Samarbete internationellt med Hyperion (Norge) och Bifrost (Danmark). Vid intresse kan 
man anmäla sig till Sam Bäfvenberg 

 
Paus: 14:10 åter 1509 
 

Elias: Etablera spelkulturen, spelkulturen i Falköping, Borås, Trollhättan och Alingsås. 
Nuläget att att saker har hänt. mycket stress och schemat har skjutit upp till 1 april 2018. 
Borås har lämnat projektet.  Åtgärder har tillkommit för att detta ska gå i land. Max har 
blivit anställd på timmar för att hjälpa till med avlastning för Elias. Ber om hjälp med 
stöttning från Styrelsen.  

 
§ 12. Beslut om städ 

 
Offert från städet i brewhouse. kostnad 200kr/månaden (1 tillfälle/månad). 
Styrelsen beslutar att Max  skriver under avtal att städ för max 4200 kr  / Kalenderår får 
gå till städ. 

 
§ 13. Årsmötet 2018 

 
Inbjudan 4-8 veckor innan Årsmöte. To-do list via discord av Max (Länk) 

 
§ 14. Framtidsvisioner 

 
§ 15. Ekonomi 

 
§ 16. Per Capsulambeslut 
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Fredrik Andersson Max Horttanainen Emma Berglund  

Sverok Väst http://vast.sverok.se 
Åvägen 24, 412 51, Göteborg E-post: info@sverokvast.se 
Organisationsnummer: 864501-9376 www.facebook.com/SverokVast 

Sida 2/3  

http://www.facebook.com/SverokVast


Styrelsemöte Sverok Väst  
2017-12-09 

Discord: Samarbetsavtal BigNetwork för deras Arrangemang Summergate 17 
 

§ 17. Övriga frågor 
 

§ 18. Mötets avslutande 
 

Sekreterare Ordförande Justerare  
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