Styrelsemöte Sverok Väst
2019-12-01
Tid: 2019-12-01
Plats: Internet / Discord
Närvarande: Alfhild Thörner, Ida Rylöv, Emma Berglund , Martin Brosser, Alkiz Hogedal (12:40)
§ 1. Mötet öppnas 12:35.
§ 2. Val av mötesordförande
Emma valdes till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Ida valdes till mötessekreterare.
§ 4. Val av justerare
Alfhild valdes till justerare.
(Ev § 5. Adjungeringar)
Mötet ger Martin yttrande- och förslagsrätt.
§ 5. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 7. Må-runda
♥
§ 8. Föregående protokoll (hur går det med arbetsuppgifterna)
Per capsulan beslut togs. Kansliet och RFK-tjänsten diskuterades.
§ 9. RFK meddelar (vad har Martin gjort sedan förra mötet)
Var på nördmässa på en skola. Region Halland ska ha en utbildningsdag för bibliotekarier. Ska kolla
verksamhetslokal Med Studiefrämjandet i Västra Frölunda. Sverokdagen 4/12 planerad stream från kansliet
(16.00-18.00). Chibicon på Arena 29 7-8/12.
§ 10. Ekonomi och inköp
Budget för 2020 påbörjad. Rapport kommer ut i veckan i discord.
Fredrik vill gärna lägga upp ett sparande för framtiden med tanke på dagens hårdnande politiska klimat.
§ 11 Riksmötet 2019
Mycket spel, mycket mat, mycket roligt.
En del föreningar kände inte till sin distrikt, de bör synas mer. Mantlar, hattar och västar diskuterades. Budget
ungefär som tidigare år, lite minskade pengar men Sverok kompenserar.
§ 12 Per Capsulan beslut
Sekreterare
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Inga beslut.
§ 13 Årsmötet 2020
Max Horttanainen har erbjudit sig att vara mötesordförande. Kolla efter en sekreterare.
1/2 2020, 11:00. Ida ska kolla lokaler i Borås, Emma ska kolla Fyren i Kungsbacka, och Martin ska kolla i
Göteborg under veckan fram till 8/12.
§ 14 Julmys
En doodle för bra datum. Göra det till julmys för distriktet. Julspel och fika diskuterades.
§ 16. Övrigt
§ 16.1 Sveroks hemsidemall att användas hos alla distrikt. Postat om det i distriktsstyrelse gruppen på
Facebook, kommer implementeras senare under början av 2020. Höra av oss om vi vill testköra tidigare. Ska
diskuteras mer på k-mötet 9/12.
§ 16.2 Hattar och västar. Beslut taget att inte införskaffa.
§ 17. Nästa möte
22/12 11.00 via discord för att diskutera årsmöteshandlingarna främst.
Doodle om möte i januari.
§ 18. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 14.35
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