
Styrelsemöte Sverok Väst
2022-03-02

Tid: 19:00

Plats: Discord

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

Besökande: Emma, Stina

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl 19:10 .

§ 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

Ja, Kallelsen godkänns.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 7. Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-02-07 gicks igenom.

§ 8. Ekonomi

● Årsredovisning - Den är relativt klar, diskussion med Tanja har påbörjats. Skall sammanställa året till

revisorn och möteshandlingarna.

● Påminner återigen att skicka in årets BoE, om det finns några.

§ 9. Samarbetsavtal

● BSK - Avtalet är nu påskrivet och klart. Nu väntar vi bara på deltagarlistan.

● Västlägret - Vi har fått in allt som behövs för att kunna betala ut 6400kr, baserat på 32 deltagare.

Vi har pratat om att ersätta utbildningskostnader för deras ledare som heter trygga möten på. 3250kr.

Detta täcker då princip deras minusvärde för Västlägret.

§ 10. Sociala medier

● V-tuber, inget nytt, vi skjuter detta projektet till nästa Styrelse!

§ 11 Årsmöte

● Möteshandlingar - Martin har eftersökt dessa, så vi behöver sammanställa samtliga.

○ Verksamhetsplan - Ida

○ Verksamhetsberättelse, tårtkalas, pride, samarbetsavtal, samt Martins projekt. - Alla

kontrollerar, Robin skriver snyggt.

○ Ekonomisk, berättelse / resultat och balansräkning - Joakim

○ Förslag till budget - Joakim med samtycke av styrelsen.

○ Kolla igenom våra stadgar - Vi läser igenom denna gemensamt.

○ Revisionsberättelse - Ida och Joakim sammanställer och skickar över.

Ordförande Sekreterare Justerare

_______________ __________________ _________________
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● Ida skapar kanaler för årsmötet dagen innan.

§ 12. Övrigt

● Valberedningen - Skall prata med Sanna angående Nominator, kommer att ha samtal med alla i

sittande styrelsen samt Cecilia Rosvall

§ 13. Nästa möte

Vi sätter ingen tid för detta utan diskuterar det lite senare.

§ 14. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19:50

Ordförande Sekreterare Justerare

_______________ __________________ _________________
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