Styrelsemöte Sverok Väst
2021-04-09
Tid: 17:04
Plats: Discord
Närvarande: Ida Rylöv, Nelly Negm, Matilda Karlström, Joakim Engström, Robin Lundin
Besökande:

§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnades.
§ 2. Val av mötesordförande
Ida Rylöv valdes till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Joakim Engström valdes till mötessekreterare
§ 4. Val av justerare
Nelly Negm valdes till justerare.
§ 5. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkänns. Ja
§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs. Godkännes
§ 7. Föregående protokoll
Föregående protokoll från 2021-03-10 gicks igenom.
§ 8. Val av Vice ordförande
Matilda Karlström väljs till vice ordförande
§ 9. Val av Firmatecknare
Mötet väljer in följande personer till föreningens firmatecknare för Verksamhetsåret 2021 och varje person får
teckna var för sig:
Ida Rylöv 870113-6247 ordförande
Joakim Engström 870308-4890 kassör
Matilda Karlström 020913-2703 vice ordförande
§ 10. Val av sekreterare
Robin Lundin väljs till sekreterare
§ 11. Arbetsposter
- Arrangemang/Samarbeten: Robin Lundin
- Kommunikation, sociala medier: Nelly kommer jobba med detta, behöver kolla över admin och
rutiner.
- IT: Ida får huvudansvaret för IT bitarna.

-

Arbetsgrupper för att uppfylla verksamhetsplanen
Pride: Ida kör pride tillsammans med Robin
Merch: Joakim med hjälp av styrelsen.
Nätverksträffar + medlemsträffar: Matilda med hjälp av Robin

Ordförande

Sekreterare

Justerare

_______________

__________________

_________________
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Utbildning: Joakim tittar på detta tillsammans med styrelsen och RFK.

§ 12. Ekonomi
● Bankåtkomst - Joakim, Ida och Matilda försöker synka en dag och tid när vi kan fixa tillgång till banken.
I förlängningen ge Tanja som ekonomi tillgång som hjälper oss med bokföring.
§ 13. Samarbetsavtal
● Inget nytt inkommet.
§ 14. Övrigt
● Google kalender, påminnelser, testa detta.
● Google meets - Robin fortsätter kolla detta.
Vi behöver uppdatera att vi har en förening och har verksamhet, samt få vår ansökan godkänd.
Skall dubbelkolla mailadress som skall användas.
● Aktiviteter under 2021
vad vill vi göra, digitala event, streama, få ut föreningar på våra sociala medier, information om vart de
finns och vad de gör.
Styrelsen funderar ut några förslag på hur vi kan promota föreningar och deras stream, m.m. Vi kan
också försöka få ut en förfrågan om föreningar på något sätt vill synas. Använda discorden mer för att
människor i communityt att spela spel en digitalt. Göra lite reklam för olika plattformar.
Kanske starta om YouTube och få lite medier.
● Valberedare
Gå ut i sociala medier och berätta vad en valberedare gör, att söka efter intresserade människor! Efter
det boka ett extrainsatt årsmöte.
● Lägga till en stående punkt angående sociala medier, checka av om någon vill få ut information.
§ 15. Nästa möte
Nästa möte kallas till 2021-05-05 kl 18.00
§ 16 Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 18.09
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