
Styrelsemöte Sverok Väst
2022-08-29

Tid: 20:00

Plats: Discord

Närvarande: Cecilia Rosvall, Matilda Karlström, Joakim Engström

Besökande:

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl 20:11.

§ 2. Val av mötesordförande

Matilda valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Cecilia valdes till mötessekreterare

§ 4. Val av justerare

Joakim valdes till justerare.

§ 5. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkänns.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 7. Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2022-08-07 gicks igenom.

§ 8. Ekonomi

● Vi har 1 182 000 kr på kontot

● Revisionsberättelse till Region Halland, denna hade inte blivit signerad och behöver skickas in på nytt

med underskrifter. Matilda kollar upp detta med Martin.

● Joakim skall skicka in en BoE från Pride.

§ 9. Samarbetsavtal

● Confusion vill ha ett samarbetsavtal, de planerar ett konvent den 9-11 december, Cecilia tar kontakt

med dem.

● Västlägret,, vi väntar på respons från Emma

● Dimvandrarna, vi hörde inte tillbaka från Dimvandrarna och de har nu genomfört sitt evenemang utan

stöd från Sverok Väst.

● Spelets hus, Joakim kontaktar dem angående ansökan.

§ 10. Sociala medier

● Inget nytt

§ 11 Höstslag

● Höstslaget är den 23-25 september. Vi kan skicka 2 personer gratis och måste anmäla dessa senast

söndagen den 4:e september. Joakim och Matilda är intresserade men behöver dubbelkolla sina

scheman innan de anmäler sig.

§ 12 Riksmöte

Ordförande Sekreterare Justerare

_______________ __________________ _________________
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● Riksmötet är 18-20:e november. Vi kan skicka en representant. Vi avvaktar och tar upp detta med

övriga styrelsen.

§ 13. Övrigt

● Sverok Riks undrar om vi är intresserade av en signeringstjänst. Vi ser i dagsläget inte något behov av

detta och svarat Sverok Riks detta.

● Ludosport vill vara med i nyhetsbrevet. Matilda tar upp detta med Martin.

● Sverok Skåne vill bekräfta att vi inte ger ersättning till Västspel i samband med Lunds spelfestival.

Cecilia svarar dem om detta.

● Vi vill ha ett fysiskt möte med styrelsen där vi bland annat kan bolla idéer för hösten.

● Sverok Riks vill ha ett möte angående distriktsstöd och samverkan. Vi ska göra en poll för lämpligt

mötesdatum.

§ 14. Nästa möte

Nästa möte kallas till 2022-09-26 kl 19.00 och planeras tills vidare vara ett fysiskt möte.

§ 15. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 20:59

Ordförande Sekreterare Justerare

_______________ __________________ _________________
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