
Protokoll för styrelsemöte 
 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 9 april 2014 på Kommendörsgatan 9a i 
Malmö. 
 
Närvarande: 
Johanna Taller, Linn Henriksson, Magnus Sjöstrand, Stefan Jonsson och Jacob Andersson. Alexandra 
Hjortswang var närvarande i slutet av mötet. 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat. 
 
  
§2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
  
§3 Val av mötesordförande 
Styrelsen valde Johanna Taller. 
 
  
§4 Val av mötssekreterare 
Styrelsen valde Linn Henriksson. 
 
  
§5 Val av justerare 
Styrelsen valde Stefan Jonsson. 
 
  
§6 Beslut om Admin. och Ekonomistöd 
Då vi detta år kommer fokusera på att spara på pengar så kommer vi inte att ta något ekonomistöd 
från förbundet. Istället för en ekonomiskt ansvarig så kommer vi välja en kassör. 
 
  
§7 Skriva brev till Sveroks förbundskansli gällande bidraget från Region Skåne 
Magnus Sjöstrand kommer att skriva ett utkast till detta brev. Deadline för utkastet sattes till den 14 
april. Efter att de övriga i styrelsen sedan gett respons så kommer det skickas iväg. 
 
  
§8 Ansökan om verksamhetsbidrag 
Johanna Taller ska ta kontakt med Emma Ström och fråga hur vi ska söka verksamhetsbidrag. Efter det 
så kommer vi ta ett beslut om när och var ansökan skrivs. 
 
 
 
 



 §9 Uppföljning av twitterkontot 
Vi har inte kommit in på Twitterkontot än, men vi har fått reda på att det finns en gmail-adress som 
tillhör SKuD. Alexandra Hjortswang och Johanna Taller har troligtvis snart fått lösenordet till denna av 
Maria Rodén. 
 
 
§10 Uppföljning av facebookgruppen 
Facebookgrupp för SKuDs styrelse finns! 
 
  
§11 Hemsidan 
Stefan Jonsson ska titta närmare på hemsidan så snart som möjligt. En lös deadline sattes till 15/4. En 
del av arbetet med hemsidan gäller stadgarna, som Magnus Sjöstrand och Alexandra Hjortswang letar 
reda på. 
 
 
§12 Uppföljning av kansliuppsägning 
Kansliet är uppsagt från och med 1 juni. Johanna ska ta kontakt med figurspelsgruppen som har saker 
där samt med studiefrämjandet. Linn Henriksson och Johanna Taller ska även åka till kansliet och kolla 
vad som finns där. 
 
  
§13 Uppföljning av försvunna stadgar 
Det verkar vara stadgarna på hemsidan som gäller. 
 
  
§14 Evenemang 
 

§14.1 Gothconbussen 
Bussen är avbokad och personerna som skulle åkt med den är informerade. 

 
§14.2 Vårslaget 
Vi måste kolla upp ekonomin innan vi kan ta beslut om hur många som kan åka, men helst vill 
vi att alla som vill åka ska få åka och vi är överens om att vi ska skicka minst en person. Detta 
beslut måste tas innan den 1 maj, som är sista anmälningsdag. 

  
 
§15 Övriga frågor 
 

§15.1 Sydcon blir av och det kan nämnas i brevet till Sveroks förbundskansli att vi vill använda 
en del av pengarna till att samarbeta med Sydcon 

 
§15.2 Stefan Jonsson lyfte frågan om en Närcon-buss och ska kolla upp intresset för detta. 
Johanna Taller ska kontakta KodachiKai om detta. 

 
§15.3  Vi ska även detta år åka till Kodachicon. Johanna Taller ska ta kontakt med dem 

 



§15.4 Vad betyder det att vi är politiskt och religiöst oberoende? Vi ska ta upp denna fråga på 
nästa styrelsemöte samt diskutera eventuell policy som ska skrivas. Magnus Sjöstrand och 
Alexandra Hjortswang ska kolla upp med sina kontakter om vad som är smartast att göra. 

 
§15.5  Johanna Taller ska kolla upp Attackhelikopterfonden så att den nya styrelsen kan 
fortsätta med denna viktiga uppgift. 

  
 
§16 Val av styrelseposter 
Ordförande: Alexandra Hjortswang 
Vice ordförande: Johanna Taller 
Kassör: Magnus Sjöstrand 
Sekreterare: Linn Henriksson 
Ledamot: Stefan Jonsson 
Ledamot: Jacob Andersson 
  
 
§17 Mötets avslutande 
Johanna Taller förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Johanna Taller, mötesordförande Linn Henriksson, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Stefan Jonsson, justerare 


