Styrelsemöte Sverok Väst
2019-03-17

Tid: 11.55 2019-03-17
Plats: Kansliet
Närvarande: Samuel Albertus, Fredrik Andersson, Emma Berglund, Alkiz Hogedal, Noa Lindholm, Alfhild
Thörner, Ida Rylöv, Martin Brosser
Innan mötet öppnas presenterar Martin sig. Om vi behöver kontakta honom följer hans mail och
telefonuppgifter nedan. Kontakta honom bara på jobbmail och -telefon om det är jobbrelaterat.
Kontaktuppgifter till Martin Brosser (RFK)
Jobbmail
martin.brosser@sverok.se
Jobbtelefon
010-551 93 13
Privattelefon
0725-11 60 11
§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnades klockan 11.55
§ 2. Val av mötesordförande
Emma Berglund valdes till mötesordförande
§ 3. Val av mötessekreterare
Alkiz Hogedal valdes till mötessekreterare
§ 4. Val av justerare
Ida Rylöv valdes till justerare
§ 5. Adjungeringar
Martin Brosser ges yrkande- och yttranderätt
§ 6. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes
§ 7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§ 8. Föregående protokoll
8.1 Adobe Sign?
8.2 Nördpride 25e maj - Samuel fortsätter att hålla kontakt med Anna
- GALF - Vad är Lajv?-workshop
- GALF, Projekt Lazarus, Hikari-Kai m.fl. - lajv/cosplay-sminkning, och kan hjälpa till med att
ställa upp bord, tält, stolar etc. - Martin kollar upp övriga föreningar, Samuel skriver text som
Martin skickar ut till föreningarna
- Måla på tygpåsar? - Alkiz kollar upp kostnader
8.3 West Pride 12-16e juni
- Inga programpunkter är anmälda
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Martin anmäler oss till tåget/paraden (när den öppnar 12e april, innan den stänger 24e maj)
Tält på området ons-fre 16-21, 12-21. 12-21 (städa och stänga på fredagen) (tältbokning
stänger 17e april) - Emma kontaktar West Pride
- Bjuda in föreningar att hålla i aktiviteter
- 3x6m stort tält kostar 11 800 kr (om vi räknar som en liten förening, annars 33 600
kr om vi räknas som en stor, kommersiell verksamhet)

§ 9. Ekonomi
- Ingen tillgång till banken än, men fakturorna börjar trilla in, Max hjälper till att betala fakturorna än så
länge, tills vi har full kontroll över banken
- Vi behöver fatta beslut kring hyresavtalet av kansliet, senast i september behöver vi säga upp avtalet Martin och Emma samarbetar och utarbetar ett nytt avtal
- Samarbetsavtal med föreningar från förra året har betalats ut en del
- Analoga signeringar krävs än så länge
§ 10. Martins punkter
9.1 Föreningsfredagar
- Sam från Leia vill ha en Leia-dag
- Lan-dag?
- Första fredagen den 29/3 kl 18 - Martin ordnar med tema och fika och gör utskick till
distriktet
- Återkoppla sedan hur det gick för att fastställa hur ofta vi ska hålla Föreningsfredagar
9.2 Resor till Studiefrämjandets styrelseutbildningsdag den 6/4 12.00
- Reseersättning för folk utanför Göteborg (innanför distriktet) - godkännes
- Kallelse och info ska skickas ut i veckan
9.3 Städning av kansliet
- Offert för städning av kansliet 683 kr (exkl. moms) per månad (10 245 kr/år inkl. moms) godkännes
- Städning varje vecka, tömma papperskorgar, torkande av ytor etc.
- Bokhyllan bortskänkes mot hämtning
9.4 Inköp till kansliet
- Förslag att ge Martin en viss summa att inhandla saker till kansliet, fria tyglar inom den
budgeten förutom om det rör sig om större engångsköp (t.ex. 2 000 kr)
- Årsmötet har beslutat 25 000 kr för kanslidrift
- Styrelsemötet beslutar att Martin har fria tyglar upp till 1 000 kr för enskilda inköp, över det
behöver ordförande fatta beslut, den totala budgeten är som årsmötet beslutade 25 000 kr
9.5 Distriktsbrevet
- Emma uppdaterar distriktsbrevet
9.6 Bidrag till föreningar som hade aktiviteter på Sveroks trettioårsfirande
- Fredrik har koll och skickar ut pengar, så snart han har kontroll över banken
§ 11. Samarbetsavtal
- Förfrågningar från TVSK, Wallhack, Spelets Hus, Big Network, GothCon, GALF, Armagedon, Hikari-Kai
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Fredrik och Alkiz får ha bättre kommunikation :P
Nå upp till 6 000 samarbetsdagar för hela distrikter - Emma dubbelkollar vad årsmötet beslutade
Bidragsgillade är 7-25 år, som är medlemmar i Sverokföreningar, som deltar i en sverokaktivitet
(behöver inte vara samma förening som håller i aktiviteten som en är medlem i) som pågår i minst 3
timmar. Detta gäller främst Västra Götaland, för Halland är det projekt som gäller
Efterregistrering av antalet deltagare, men avtalet ska skrivas innan
Sveroks och VGR-loggan ska finnas med

§ 12. Merchandise
- Styrelsetröjor - Samuel kontaktar Ellen Norling för inköp
- Alkiz L
- Alfhild L
- Noa 2XL0
- Samuel 2XL
- Ida M? - Ida vill ha en storleksguide innan hon bestämmer sig
- 4 st ambassadörströjor finns att låna på kansliet
- Flyers inför event kan Martin ordna, eftersom det görs via Sverok Riks - Martin inventerar i veckan
- Tygpåsar, nyckelband, nyckelringar, reflexer
- Fråga föreningarna om motiv - Emma skriver text
- Svartvitt
§ 13. Inköp
- Projektor för utlåning - Fredrik kollar upp olika alternativ (för- och nackdelar) och meddelar via discord
§ 14. Övrigt
- izettle BSK - Allhelgonahelgen 1-3e november
- Gå igenom stadgarna och att uppdatera inför kommande årsmöte
- Åka på utbildningar
- GothCon
- Alkiz kontaktar Gothcon om att annonsera om Sverok Väst
- Kontakta olika arrangörer om att samarbeta med dem (vara kreativa) (Anna Erlandsson,
Queernördarna, Leia etc.)
- Sociala media - Noa har haft problem med att få tillgång till driven, men nu ska det vara ordnat
- Overwatch-konton
- Fritidsgård vill låna konton under tiden då Wallhack inte använder dem
- Fredrik har koll på när och hur folk lånar konton
- 14e april styrelsemöte kl. 11 Armageddon Borås (skicka ut inbjudningar) - Ida ansvarar, Martin skickar
ut i distriktsmailet att det är ett öppet möte (efter att Ida har kollat upp det)
§ 15. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 14.00
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