
Styrelsemöte Sverok Väst
2022-02-07

Tid: 19:00

Plats: Discord

Närvarande: Ida Rylöv, Matilda Karlström, Joakim Engström, (Robin Lundin)

Besökande:

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl 19:15.

§ 2. Val av mötesordförande

Ida Rylöv valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Joakim Engström valdes till mötessekreterare.

§ 4. Val av justerare

Matilda Karlström valdes till justerare.

§ 5. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkänns!

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 7. Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-01-03 gicks igenom.

§ 8. Ekonomi

● BOE till Joakim utbetald

● Tar hjälp av Tanja för årsredovisning. - Skall beställa utdrag från banken för 2017 då den saknas.

Detta för att se över differensen mellan Visma och SEB.

§ 9. Samarbetsavtal

● Morgondagens Gryning har fått ersättningen för samarbetsavtalets deltagardagar.

Se över rutinerna lite på hur bidragen till samarbeten ser ut.

T ex skall det vara en max summa, är det en dalande summa per deltagare vid stora event osv.

§ 10. Sociala medier

● Discord uppdaterat till en community, nu kan det hittas via sökning i Discord. Ida lägger till en

Fråga-Valberedningen-kanal.

§ 11 Årsmöte

● Max och David mötespresidium! Vi tackar ja till detta.

● När skickar vi ut årsmöteskallelsen? Skicka ut denna snarast i Ebas. Vi kan skriva klart detta och be

Martin göra detta.

● Eventuellt fysiskt för styrelsen, men inte riktigt läge för ett stort möte med alla föreningarna ännu.

Ordförande Sekreterare Justerare

_______________ __________________ _________________

Sverok Väst http://vast.sverok.se
Åvägen 24, 412 51 Göteborg E-post: info@vast.sverok.se
Organisationsnummer: 864501-9376 www.facebook.com/SverokVast

Sida 1/2

http://www.facebook.com/SverokVast


Styrelsemöte Sverok Väst
2022-02-07

§ 12 Valberedning

● Valberedningsstöd, hur gör vi?

Skall tipsa dem om Cecilia Rosvall från Göteborgs vampyrlajv. (förra ordföranden).

- Vi har ställt frågan om de vill ha hjälp med något. Har även skickat info om Cecilia som är intresserad

att jobba med styrelsen.

§ 13. Övrigt

● Ta hjälp av Martin för att beställa Tröjor.

○ Alla får hoodies, vinröda - Joakim tar det under Januari

○ 2 Valberedning, 4 styrelse.

■ 1 S

■ 1 M

■ 1 L

■ 3 XL

§ 14. Nästa möte

Nästa möte kallas till 2022-02-03 kl 19.00

§ 15. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19:52

Ordförande Sekreterare Justerare
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