
Styrelsemöte Sverok Väst  
2021-07-07

Tid: 19:30

Plats: Discord

Närvarande: Ida Rylöv, Joakim Engström, Matilda Karlström, Nelly Negm, Robin Lundin 

Besökande: Martin Brosser

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl 19:43

§ 2. Val av mötesordförande

valdes till mötesordförande. - Ida Rylöv

§ 3. Val av mötessekreterare

valdes till mötessekreterare - Joakim Engström

§ 4. Val av justerare

valdes till justerare. - Matilda Karlström

§ 5. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkänns. - ok

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.  -  ok

§ 7. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 2021-07-07 gicks igenom. 

§ 8. Ekonomi

● Hållbarhets föreläsningar, någon form av ersättning.

● Revisionen verkar godkänt då vi fått pengarna från Kulturnämnden.  

§ 9. Samarbetsavtal 

● Spelets Hus - antal dagar/summa pengar 19 200kr för 384 dagar. 

● Ida mailar ut för att fråga om lite mer info, samt kontrollera deras uppgifter. 

§ 10. Sociala medier 

● Uppdatering Twitch - Vi fick en bild som visar skissen för Vtuber. ca 2500kr

○ Preliminärt ja, men summa för att skriva ett avtal.

● Digitala broschyrer/presentationer - Vi väntar på länken så vi kan signera avtalet.

§ 11 Aktiviteter 2021

● Pride - Vi är nu anmälda till Pride 2 Oktober 2021

○ Matilda blir kontaktperson fram till arrangemanget.

○ Robin Lundin är kontaktperson under själva eventet. 

§ 12 Valberedare 

● Nelly har hittat 2 människor som kan tänka sig jobba som valberedare i år och framåt 

Ordförande       Sekreterare       Justerare

_______________        __________________       _________________
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intresserade att var med som ledamot i styrelsen. 

● Vi kontaktar Stina och Emma från Mystic Gaming. Vi kontaktar dessa genom mail.

§ 13 Extrainsatt årsmöte

● Nytt datum - Vi spikar nytt datum snarast när vi fått pratat med Stina och Emma. Förhoppningsvis på 

nästa möte!

§ 14. Övrigt

● Sverok Hoodies - Alla vill ha Hoodies så vi beställer 4st Hoodies + 5 T-Shirt?

§ 15. Nästa möte

Nästa möte kallas till 2021-09-06  kl 19:00

§ 16 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 21.11

Ordförande       Sekreterare       Justerare

_______________        __________________       _________________
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