
Styrelsemöte Sverok Väst
2022-08-07

Tid: 20:00

Plats: Discord

Närvarande: Cecilia Rosvall, Matilda Karlström, Joakim Engström

Besökande:

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl 20.22

§ 2. Val av mötesordförande

valdes till mötesordförande. Cecilia Rosvall

§ 3. Val av mötessekreterare

valdes till mötessekreterare. Joakim Engström

§ 4. Val av justerare

valdes till justerare. Matilda Karlström

§ 5. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkänns.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 7. Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-05-02 gicks igenom.

● Västlägret bidrag - Emma skriver med dem

● Dim vandrarna- cecilia blir fadder

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

joakim(stöd),martin(stöd))

● 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)

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

§ 8. Ekonomi

● Vi har just nu 1 182 000kr på kontot så dags att börja jobba med avtalen.

● Ta hjälp av RFK att efter semestern pusha lite på sociala medier att använda Sverok för

sammarbetsavtal som underlättar arrangemang.

● Joakim skall skicka in en BoE från Pride.

§ 9. Samarbetsavtal

● Västlägret, status, de har haft 2 läger och de hoppas nu att få skriva sammarbetsavtalen med oss.

● Dim Vandrarna, status - De har inte svarat från Dim-Vandrana sedan sen vår, tidig sommar.

● Spelets Hus, status - De kommer ansöka om flertal sammarbeten under hösten, hållre på att finalisera

upplägget tillsammans med dem.

§ 10. Sociala medier

●
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§ 11. Sverok Kalmar/Blekinge

● stadslaget (att gräva bort skåne)

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

● Satus är att vi inte hört något något mer om detta, så blev troligen inget om inte det är semester

ivägen.

§ 13. Övrigt

● Inför nästa möte och dess agenda, så behöver alla komma på saker vi kan göra för föreningarna i höst,

föreläsningar, utbildningar, träffar, nätverkande m.m.

● Tror att ubildningar är en bra grej nu när vi har lite pengar. Ta hjälp av Martin i detta.

§ 14. Nästa möte

Nästa möte kallas till 2022-09-05 / 20:00

§ 15. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 20:40
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