
Styrelsemöte Sverok Väst  
2020/07/08 

 
Tid: 19:00, 2020/07/08 

Plats: Online 

Närvarande: Filip Gunnarsson, Ida Rylöv, Matilda Karlström, 

Joakim Engström, Nelly Negm. 

 

 

§ 1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades klockan 19:10. 

 

§ 2. Val av mötesordförande 

Filip Gunnarsson valdes till mötesordförande. 

 

§ 3. Val av mötessekreterare 

Ida Rylöv valdes till mötessekreterare. 

 

§ 4. Val av justerare 

Matilda Karlström valdes till justerare. 

 

§ 5. Godkännande av kallelsen 

Kallelsen godkändes. 

 

§ 6. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 7. Föregående protokoll  

Föregående protokoll från 2020/05/11 gicks igenom. 

 

§ 8. Ekonomi 

Nellys kassörskaos  

- Ordförande och kassör kommer båda stå på bankkontot som säkerhet.  

- Nelly har fått tillgång till Visma för bokföringen. Det ska kopplas till info.sverok. Det har ca 6 mån 

backlog som måste ordnas, Joakim hjälper till. Hädanefter göra bokföring/protokoll en gång i 

månaden.  

- Då något har gått fel i sparkontot på Visma måste den ekonomin kontrolleras, om det är utöver vår 

förmåga tas Riks in.  

- Ändra postadressen för brev från Skatteverket till kansliet, efter Martins semester.  

 

§ 9. Samarbetsavtal 

- Per capsulam beslut, styrelsen nekade bidragsansökan för Projekt Midgård pga bristande information. 

Inte fått mer information sedan mailet 30/6. Beslutet fastställdes.  

- Per capsulam beslutet 24/6 angående Spelets Hus, styrelsen godkände att ingå samarbetsavtal. 

Beslutet fastställdes. Svar inväntas från Spelets Hus. 

 

§ 10. Rekrytering 

- Nelly föreslog att påbörja rekrytering inför nästa års styrelse snart, ta kontakt med Valberedningen 

angående detta. Resten av styrelsen håller med. 

- Nelly föreslog att ta in eventuella framtida styrelsemedlemmar som hjälp vid evenemang. Styrelsen 

håller med. 

Sekreterare Ordförande Justerare  

_______________ __________________ _________________  
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§ 11. Övrigt  

Inga övriga frågor 

 

§ 12. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte kallas till 2020-08-05 kl 19:00. 

 

§ 13. Mötet avslutas 

Mötet avslutades klockan 20:09. 

 

 

 

 

 

 
 

Sekreterare Ordförande Justerare  

_______________ __________________ _________________  
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