Styrelsemöte Sverok Väst
2019-09-29
Styrelsemöte för Sverok Väst
Tid: 2019-09-29 12.46-15:59
Plats: Sverok Västs kansli
Närvarande: Emma Berglund, Alfhild Thörner, Alkiz Hogedal, Ida Rylöv, Noa Lindholm, Martin Brosser
§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnades klockan 12.46
§ 2. Val av mötesordförande
Emma Berglund valdes till mötesordförande
§ 3. Val av mötessekreterare
Alkiz Hogedal valdes till mötessekreterare
§ 4. Val av justerare
Noa Lindholm valdes till justerare
§ 5. Adjungeringar
Martin Brosser
§ 6. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes
§ 7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
§ 8. Må-runda
Må-runda genomfördes med lyckat resultat
§ 9 Per Capsulan-beslut
- 2019-09-05 Beslutades att kansli-lokalen skulle sägas upp från och med 2020-06-30
- 2019-09-05 Bestämmande av RFKs arbetsomfång 2020 skulle vara 75% eller mindre.
§ 10. Föregående protokoll (hur går det med arbetsuppgifterna)
§ 11. Ekonomi
- Emma har inte haft tid att skaffa tillgång till Internetbanken
- Fredrik (Kassör) är inte närvarande
- Ida har inte fått ersättning för utlägg
- Inköpslista
- Ny tröja till Ida
- Nya sjukvårdsväskor
- Ricochet Robots
- Zombie Dice
Sekreterare

Ordförande

Justerare

_______________

__________________

_________________
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-

Kodama: The Tree Spirits
Hanabi
Tsuro
Qwirkle
Mobil projektor Noa kollar upp, budget på 3 800 kr, lämna förslag till Martin
Pärlor
Laddare+sladd samt skal till Instagramtelefonen

§ 12. Samarbetsavtal
- BSK
- Spelets hus
- GALF
- Dimvandrarna
- Wallhack
§ 13. Kanslilokal
- Vi håller på att omförhandla avtalet med Higab
- Annan lokal i Brewhouse, dubbel storlek mot nuvarande kansli, större pentry, egen ingång, egen
toalett, litet förråd, 30 000kr/mån (all inklusive), lokalen blir ledig från årsskiftet, lägre hyra från början
och successivt öka tills vårt kontrakt går ut (typ), 3 årskontrakt, vi har ett bra förhandlingsläge
- Vi betalar i dagsläget 200 000 kr/år
- I den nya lokalen skulle priset bli 350 000 kr/år
- Vi behöver plats för
- Leia
- RFK
- Vi har kvar i 6 mån
- E-sportsförbundet
- Female Legends
- RUM
- Kan vi få ihop finansieringen?
- Hyra ut ett rum en dag i veckan
- Hyra ett rum per tidsperiod (dag/vecka/månad/år)
-

Eventuellt lokal i Mölndal Centrum
- Max 200 000 kr/år
- Butikslokal som inte har blivit uthyrd på 2 år

- Alla lokaler är av intresse för oss
Frågan om kanslilokal bordläggs till ett senare discordmöte
§ 14. Höstslaget
- Leia har fått förlängt med 3 år
- Sverok TV Twitch vill ha samarbeten
- RFK och Studiefrämjandet pratat om att ha streamade workshoppar
- Större fokus på lärare
Sekreterare

Ordförande

Justerare

_______________

__________________
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Samarbete med drogförebyggande rådet
Hålla barnlajv
Kulturrådet ska byta styrelse
MUSEA mindre bidrag, mer stöd för att kontrollera
HEL & LSU (se § 15 nedan)
Coping-mönster - att undvika att svara på mail
Sanna Hedlund om julkalender (se § 21 nedan)
Skilltree
Motioner om att hålla riksmöte vartannat år
Se över likabehandlingsplan

§ 15. Utbildning med HEL i december
- Hållbart Engagemang och Ledarskap
- Förbundet har en budgetpost ifall utbildningen kostar
- Göra tillgänglig för alla distriksmedlemmar
- Hitta lämplig lokal, bjuda på mat etc.
§ 16. Tacotorsdag i Falköping 24/10
- Spelets Hus precis vid centralen
- RFK fixar
§ 17. Föreläsare till TrollCon 12/10
- Föreläsning om e-sport
- Stå för ersättning av mat (och resor)
§ 18. Föreningshelg i december
- Kombinera med LSU/HEL
- Potentiella föreläsare:
- Fanny
- Anna
- Emma Karlström
- Emma skapar doodle för föreningshelgen, därefter bestämma discordmöte
§ 19. SF Bok skräckdag 2/11
- SF vill göra något häftigt
- Alfhild kan ansvara för pärlplattor
- Alfhild kontaktar Anna för mer information om det fortfarande är intressant
- Spelförslag
- Eldritch Horror
- Betrayal At House On The Hill
§ 20. Instagramkonto
- Highlighta föreningar
- Telefon finns, behöver laddare+sladd samt skal

Sekreterare

Ordförande

Justerare

_______________

__________________
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§ 21. RFK julkalender - Västerbotten, Väst, Mälardalen
- Sanna Hedlund
- Posta något kul varje dag på Facebook, föreningsrelaterat
- Samla in material
§ 22. Föreningsfredagar
- Går att kombinera med tacotorsdagar enligt förslaget för Föreningsfredagar
- 18/10 Soppkväll
- 15/11 valberedningsmingel
- Pyssel Alfhild vill ansvara
§ 23. Kandidera för nästa års styrelse
Frågan diskuterades, inget beslut taget
§ 24. Hemsidan
Hemsidan fortfarande inte uppdaterad
§ 25. Arrangemang 2020
- Överlämning till kommande styrelse
- GothCon (februari)
- WestPride (februari)
§ 26. RFK arbetsomfång 2020
- 50% bara projekt ELLER föreningsarbete
- 80% finns tid att söka pengar och göra annat
Frågan att ompröva beslutet om 75% eller 80% bordläggs till discordmöte
§ 27. Övrigt
§ 28. Nästa möte
Discordmöte inom kommande vecka, om möjligt, Emma ordnar doodle
Doodle för möte i oktober
17/11
Doodle för möte i december
§ 29. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 15.59

Sekreterare
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