
Styrelsemöte Sverok Väst
2022-05-02

Tid: 18:00 5

Plats: Discord

Närvarande: Cecilia Rosvall, Nelly Negm, Matilda Karlström, Joakim Engström, Emma Nord

Besökande:

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl 18:11

§ 2. Val av mötesordförande

valdes till mötesordförande. Cecilia

§ 3. Val av mötessekreterare

valdes till mötessekreterare Nelly

§ 4. Val av justerare

valdes till justerare Emma

§ 5. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkänns.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 7. Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-04-04 gicks igenom.

● behövs prata med karin

● inget rakt svar från west pride reklam sidan

§ 8. Ekonomi

● Joakim pratar med vg regionen

● betalt räkning på visma(årsräkning) annars oförändrad (vi har 795k)

§ 9. Samarbetsavtal

● Spelets Hus-vill ha likande som senast (skickar in lister på sina aktiviteter för att få aktivitet stöt) Vi kan

svara att vi inte vet helt hur mycket, men det ska gå. (joakim bollar med martin)

● västlägret bidrag - Emma skriver med dem

● ludosport - vad är åldrarna?(matilda tar kontakt)(21maj) (skicka martin på det?)

● dim vandrarna- cecilia blir fadder

● gör ett dokument om samarbetsavtal som vi skickar till alla (cecilia, matilda,

joakim(stöd),martin(stöd))

§ 10. Sociala medier

● nelly ska lägga ut (i tid)vad vi gör

§ 11. Sverok Kalmar/Blekinge

● stadslaget (att gräva bort skåne)

● boka ett möte om förtydligande och vad det innebär.(matilda)

Ordförande Sekreterare Justerare

_______________ __________________ _________________
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§ 12. Vårslaget

● vårslaget nu på lördag (7/05) digitalt (vi skiter i det för nu)

§ 13. Övrigt

● beslut om klimatspelet- försent att va med i det stora men vi är med i  ett hörn.(klara!)

● möte om hur man har samarbetsavtal med rfk (torsdag 17:00)

● anmäla till pride (18  juni) (cecilia, joakim, emma) emma fixar det

● Nörd Parade 13:00 26 maj (matilda, emma kanske)

§ 14. Nästa möte

Nästa möte kallas till 2022-06-13 kl 18.00

§ 15. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan

Ordförande Sekreterare Justerare

_______________ __________________ _________________
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