
Styrelsemöte Sverok Väst  
2018-09-27 

Tid: 2018-09-27 18.20 
Plats: Sverok Västs Kansli 
Närvarande: Amanda Palmgren, Max Horttanainen, Fanny Niklasson-Wihlborg, Kevin 
Hoogendijk, Emma Berglund, Martin Brosser, Elias Ytterbrink - lämnade 19:00 
 
§ 1. Mötets öppnande 

 
Mötet öppnades klockan 18:20 

 
§ 2. Mårunda 
 
§ 3. Val av mötesordförande 
 

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

Kevin valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 5. Val av justerare  
 

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

Kallelsen till mötet godkändes. 
 
§ 7. Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 8. Genomgång av förra mötets protokoll 

 
Mötet gick igenom förra mötets protokoll 

 
§ 9. Nästa möte 
 

 Kommande möten bestämdes till 18 okt, 15 nov, 15 dec samt 17 jan 18:30 alla 
gånger 

 
§ 10. Adjungeringar 

 
Mötet gav Martin Brosser och Elias Ytterbrink närvaro och yttranderätt  

 
§ 11. Tiden som gått 

 
Emma har PR:at på bland annat Confusion 
Amanda har beställt en router till Kansliet  

 
§ 12. Uppdatering todo-listan 
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§ 13. Ekonomi 
 

Ekonomisk sammanställning skrivs klart idag och delas ikväll med styrelsen. 
 

§ 14. RFK rapporterar 
 

Elias har köpt in fler izettles och tillhörande tablets 
Elias informerade om bordsrollspelspelledarprojektet 
“Networking offline”-workshop planerat någon gång i november 

 
§ 15. VästSLAG 

 
Elias föreslår att distriktet arrangerar ett internt slag där syftet är att deltagarna 
ska lära sig mer om styrelsearbete (kassör/ordförande/ledamot). Detta för att 
deltagarna ska bli peppade att söka till styrelsen nästa år. 
Mötet beslutade att budgetera 50 000kr till detta projekt.  
Amanda, Emma och Fanny hjälper Elias med detta projekt. 
Tanken är att det ska hållas i december. 

 
§ 16. Representant till Riksmötet 
 

Mötet beslutade att skicka Fanny och Fredrik. 
 

§ 17. Uppdatering kring våra arrangemang och samarbeten 
 

Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte 
 

§ 18. Tiden fram till årsmötet 
 

Nätverksträff “Networking offline” 
VästSLAG 

 
§ 19. Planering av årsmötet 
 

Mötet skapade en uppdragslista inför årsmötet och populerade den 
 

§ 20. IT-situationen (uppdatering från riks) 
 

Distriktet har fått en teamdrive som riks äger, mötet beslutade att flytta över vår 
nuvarande drive mapp till denna. Riks har ett konto som har läsrättigheter till 
denna så information inte förloras om distriktet skulle dö. 

 
§ 21. Övriga frågor 

a. Sjukväskhantering / Lånematerial 
 
Emma har gjort ett dokument som visar var sjukvårdsmaterial etc. finns. 
Det finns ett gammalt dokument men det behöver uppdateras och 
spridas i styrelsen. 

 
§ 22. Mötets avslutande 

 
Mötet avslutades 19:36 
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