
Protokoll för styrelsemöte 5 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok Skåne (SKuD) den 22 maj 2015 på Nobelvägen 145A 
Malmö. 
 
Närvarande: Alexandra Hjortswang, Tobias Nilsson, Karl Barwe Paul, Louise Claesson, Oscar Maris 
(lämnade mellan §9 och §10) och Jonatan von Seth. 
 
§1 Mötets öppnande 
Alexandra öppnade mötet 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet valde Jonatan von Seth 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet valde Alexandra Hjortswang 
 
§5 Val av justerare 
Mötet valde Karl Barwe Paul 
 
§6 Föregående protokoll 
Jonatan läste upp föregående protokoll. Förtydliganden önskades av §7.2, §9 och §10. 
 
§7 Nörd på Pride 
§7.1 Regnbågsfestivalen 
Alexandra rapporterade om utvecklingen kring förberedelserna inför Regnbågsfestivalen. Det är 
ont om tid, men vi bör vara klara till deadline. 
 
§7.2 Lund Pride 
Alexandra berättade om Sailor Rainbow, som har hand om Nörd på Pride  
 
§8 Kommunikatörspraktikant 
Alexandra yrkar på att vi avsätter 4000 kr till resor för kommunikatören Emma Holmström, som 
kommer göra sin praktik hos oss i höst. 
 
Yrkandet bifalles. 
 

§9 Intresse för workhops för styrelsen i ekonomisk styrning. Dvs. ekonomiska och 
strategiska analyser, projektutveckling, osv. 

Efter att ha blivit inspirerad på slaget undrar Tobias om det finns intresse för workshops i 
ekonomisk styrning. Tobias skulle isf kostnadsfritt genomföra workshops för styrelsen och andra 
intresserade. 

Yrkande: Att Tobias får fria tyglar att planera en eller flera workshops i ämnet och senare lägga 
fram förslag för när dessa kan genomföras. 

 

Yrkandet bifalles 



§10 Uppdatering av Sverok Skånes hemsida och ev. forum. 

Jonatan yrkar: Att Alexandra och Tobias får ansvar för att rensa och ändra på Sverok Skånes 
hemsida, Sverok Skånes Drive samt Wiky sidorna. De har IT-rättigheter. 

 

Yrkandet bifalles 
 
§11 Kurs i google 
Förslag på datum: 7/6 
 
Alexandra yrkar: att Alexandra skickar ut ett anmälningsformulär till styrelsemedlemmar och 
föreningar. 
 
Yrkandet bifalles. 
 
§12 Vårslaget 
Tobias och Jonatan berättade om Vårslaget. Tobias kommer skriva en rapport, som ska skickas ut 
till distriktsstyrelserna.  
 
§13 Konnichikai Kristianstad 
Endagskonvent i Kristianstad. 
 
Alexandra yrkar att: Louise och Tobias kontaktar Emma Nordh för att arbeta fram ett samarbete 
med Sverok Skåne. 
 
Yrkandet bifalles 
 
§14 Övriga frågor 
§14.1 Jonatan yrkar: Att Alexandra skapar ett arbetsdokument för ändringar av wikin och hemsidan 
där styrelsemedlemmar kan lämna förslag och önskemål. 
 
Yrkandet bifalles 
 
§15 Nästa styrelsemöte 
Jonatan yrkar: att Alexandra kallar till möte under v. 24. 
 
Yrkandet bifalles 
 
§16 Mötets avslutande 
Jonatan avslutade mötet 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Jonatan von Seth, mötesordförande              Alexandra Hjortswang , mötessekreterare 
 
 
 
 
___________________________________ 
Karl Barwe Paul, justerare 


