
Styrelsemöte 1 
Sverok Skåne 

Dagordning 
2017-03-07 

 
Vid protokollet: 
 
__________________ 
 
 
Justerare: 
 
__________________ 
 
 
Mötesordförande: 
 
__________________ 
 

 

  



Närvarande: 
Gunnar Södergren 
Alexander Wallin 
Sam Gällström 
Alva Söder 
Fanny Nordgren 
Muhamed Kaljanac 
Wilhelm Wijkander 
Alexandra Hjortswang (adjungerad) 
Sabina Tennivaara (adjungerad) 
Andreas Brodin (adjungerad) 

1. Mötets öppnande 
Gunnar Södergren förklarar mötet för öppnat 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med ändringar 

3. Val av Mötesordförande 
Gunnar Södergren valdes till mötesordförande. 
 

4. Val av mötessekreterare 
Sam Gällström valdes till mötessekreterare. 
 

5. Val av justerare 
Alva Söder och Fanny Nordgren valdes till justerare. 
 

6. Årsplan 2017 
Styrelsen diskuterade årsplanen och la in relevanta framtida arrangemang i  
kalendariumet 

7. Nörd på Pride 
 

8. Arbetsordning för styrelsen 
a. Bilaga 1: DU, Förslag på grupper 

https://docs.google.com/document/d/1Vv-qU1zVreROf_4kyEZQk_9XraEwsys
QETXNPjU3kzA/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1Vv-qU1zVreROf_4kyEZQk_9XraEwsysQETXNPjU3kzA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Vv-qU1zVreROf_4kyEZQk_9XraEwsysQETXNPjU3kzA/edit?usp=sharing


b. Bilaga 2: DU, Uppdelning av Verksamhetsplan 
https://docs.google.com/document/d/1wHaOsVL06FZWl-OlG_WWXJx4BzsIc
_DzPe7VNKYXh00/edit?usp=sharing  
Beslut: Styrelsen beslutade att arbeta med grupper i enlighet med förslaget. 
Styrelsens arbetsgrupper är <grupperna> med ansvarsfördelning i enlighet 
med förslaget om uppdelningen av verksamhetsplan med justeringar. 
 

9. Styrelsens arbete 
a. Uppdragslista 

Beslut: Styrelsen beslutade att Sam ansvarar för uppdragslistan med hjälp av 
Alexander 
 

b. Kommunikation 
Beslut: Styrelsen beslutade att uppdra till Alva och Wilhelm att ta fram ett BU 
om vilka alternativa kommunikationskanaler som ska användas 
Beslut: Styrelsen beslutade att i första hand använda de vedertagna 
kommunikationskanalerna Facebook, Telefon och Mail för sin interna 
kommunikation. 
 

c. Delegationsordning 
Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om delegationsordning 
Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ordförande beslutsrätt i 
representationsärenden 
Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ordförande och Kassör attesträtt var för sig 
 

d. Arbetsordning 
Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om arbetsordning bortsett 
från punkten om Per Capsulam beslut som bifölls. 
 

10. Bidragsansökningar 
Beslut: Styrelsen beslutade att uppdra till Ekonomigruppen att ta fram ett  
förslag på löpande samarrangemangsavtal 
Beslut: Styrelsen beslutade att genom Ordförande översända ett positivt  
förbesked om löpande samarrangemangsavtal till Malmö E-Sport (MES) 

11. Kickoff 
Beslut: Styrelsen beslutade att Alva Söder och Gunnar Södergren ska ta  
fram ett BU till styrelsemöte 2 

12. Övriga Ärenden 
a. Studiefrämjandet MittSkånes årsmöte den 28 

Bilaga: Kallelse 

https://docs.google.com/document/d/1wHaOsVL06FZWl-OlG_WWXJx4BzsIc_DzPe7VNKYXh00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wHaOsVL06FZWl-OlG_WWXJx4BzsIc_DzPe7VNKYXh00/edit?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B_Zk9F3GS2mBUmVySmcya1F1WUU/view?
usp=sharing  

b. Föreningsgalan 2017 
http://malmo.se/Kultur--fritid/Idrott--fritid/Foreningsliv/Foreningsliv-nyheter/201
7-02-28-Anmal-er-till-Foreningsgalan-2017.html 

c. Årsmöte, Studiefrämjandet Distriktet 
https://drive.google.com/file/d/0B_Zk9F3GS2mBNk11SkFqSGdYWFU/view?u
sp=sharing 

d. Presentationsfilmer av styrelseledamöter  
e. Information från Studiefrämjandet 

 
Andreas Brodin presenterade Studiefrämjandet 
 

13. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är den 5e april 
 

14. Mötets avslutande 
Gunnar förklarar mötet för avslutat 
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