
Styrelsemöte Sverok Väst  
2020/08/12 

 
Tid: 17:30  

Plats: Discord 

Närvarande: Filip Gunnarsson, Ida Rylöv, Matilda Karlström, Joakim Engström, Nelly Negm. 

 

§ 1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades klockan 17:39 

 

§ 2. Val av mötesordförande 

Filip Gunnarsson valdes till mötesordförande. 

 

§ 3. Val av mötessekreterare 

Ida Rylöv valdes till mötessekreterare. 

 

§ 4. Val av justerare 

Joakim Engström valdes till justerare. 

 

§ 5. Godkännande av kallelsen 

Kallelsen godkänns. 

 

§ 6. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs.  

 

§ 7. Föregående protokoll  

Föregående protokoll från 2020-07-08 gicks igenom. 

 

§ 8. Ekonomi 

● Postadress Skatteverket  

I nuläget är adressen satt till föregående kassör. Kolla upp vilken bank Sverok Väst har och 

undersöka möjligheten att skaffa Kivra för att få all post från Skatteverket digitalt.  

 

§ 9. Samarbetsavtal  

● Dimvandrarna  

Drar tillbaka sin ansökan p.g.a inställt lajv. Ida återkopplar med information angående ny 

ansökan. 

● Spelets Hus 

Filip återkopplar till Spelets Hus senast i slutet av veckan. 

 

§ 10. RFK  

Styrelsen beslutar att behålla sin älskade RFK.  

 

§ 11. Övrigt  

● Nelly ska kolla med Female Legends, Leia och Pink Orange om att samarbeta med något digitalt event.  

Joakim ska kolla med Ale konfliktspel om det går att göra ett digitalt event tillsammans.  

Joakim ska kolla med Gothcon om det går att göra ett digitalt event tillsammans.  

● Ägarskap sociala konton. Bjuda in Martin till nästa styrelsemöte för att reda ut det.  

 

§ 12. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte kallas till 2020-09-09 kl 19:00.  

Sekreterare Ordförande Justerare  

_______________ __________________ _________________  
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§ 13. Mötet avslutas 

Mötet avslutades klockan 18:26. 

Sekreterare Ordförande Justerare  

_______________ __________________ _________________  
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