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Mötets öppnande 

1. Närvaro 

Följande personer var närvarande under mötet:  

Anna (RFK) 

Jerk Fogelqvist 

Malin Rosengren 

Mathilda Sveronius 

Viking Säfsten 
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Tomas Berg 

 

2. Röstlängd 

Röstlängden fastställdes till:  

Jerk Fogelqvist 

Malin Rosengren 

Mathilda Sveronius 

Viking Säfsten 

Tomas Berg 

 

3. Förklara mötet beslutsmässigt 

 Mötet förklaras beslutsmässigt 

 

4. Val av mötesordförande 

 Mötet beslutade att välja till Mathilda Sveronius mötesordförande. 

 

5. Val av mötessekreterare 

 Mötet beslutade att välja Malin Rosengren till mötessekreterare. 

 

6. Val av justerare 

Mötet beslutade att välja Viking Säfsten och Tomas Berg till justerare. 

 

7. Dagordning 

 Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 

RUS Västmanland 

RFK informerar om remissen för den nya Regionala Utvecklingsstrategin som 

tagits fram av Region Västmanland. 

 

Anna deltog på möte under vecka 24 för utvecklingsstrategin som ska gälla i 10 

år (2020-2030). Anna sammanställer ett remissvar som delas med styrelsen för 

tankar kring detta. Remissvaret ska lämnas in i oktober.  
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Replicon 2019 

Anna och Malin informerar om deras medverkan under Replicon, den 14/5 i 

Västerås. 

 

Sverok var på plats och arrangerade en fika för att informera om Sveroks 

verksamhet. Ej så mycket deltagare, men några kom fram och pratade.  

Planering av höstens aktiviteter 

Enligt verksamhetsplanen så ska distriktet medverka under Sting-festivalen (31/8 

Uppsala), Uppsala Kulturnatt (14/9 Uppsala) samt Orkamässan (datum ej 

fastställt, brukar vara i oktober. Västerås). Vi gör upp en plan för dessa event.  

RFK brukar planera inför event men behöver stöd på plats för närvaro på 

eventen.  

 

Sting-festivalen (31/8 Uppsala) - Teknolog studentmottagning på universitetet. 

Utomhus vid bra väder, inomhus vid regn. Sverok har anmält en programpunkt 

som innebär uppbyggnationen av ett “vardagsrumshäng”. Kl 10-13 är eventet, 

samling 9.15. Tomas, Jerk och troligtvis Rasmus kan delta på detta. RFK har 

semester denna vecka, men hjälper till att preppa under slutet på veckan.  

 

Uppsala Kulturnatt (14/9 Uppsala) - Deltar på Uppsala Stadsbibliotek. Lokala 

spelföreningar bjuds in att visa upp sin verksamhet. Från kl 13-17, vi är på plats 

tidigare för att rigga. RFK deltar troligtvis, så även Mathilda och Jerk, backup 

Tomas. 

 

Orkamässan (troligtvis oktober, Västerås) - Gymnasiemässa för åk1 i gymnasiet. 

RFK och Malin deltar.  

 

Planerar att delta på NorthSpawn den 26-29 oktober, Västerås. 
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Uppdragslistan 

Inköp av RFK 

RFK behöver få beviljat av styrelsen att göra vissa inköp.  

Styrelsen ger godkännande för inköp oavsett summa i projekt när de är externt 

finansierade.  

Styrelsen ger godkännande för mindre inköp upp till 200 kr.  

 

Lokalbidrag 

Ska lokalbidrag även gälla för hyra av förråd? 

 

Lokalbidrag täcker idag enbart hyra av lokaler för föreningsaktiviteter. Men 

önskemål om lokalbidrag för hyra av förråd har inkommit.  

 

Styrelsen beslutar att lokalbidrag även kan sökas för hyra av förråd. 

RFK gör ett inlägg på facebook om detta, samt att det står bland information 

kring lokalbidragsansökan på hemsidan.  

Projektbidrag 

Två ansökningar har inkommit varav den ena har dragits tillbaka. 

 

Giltig ansökan kommer från föreningen Kattcon som anordnar ett konvent i 

augusti. Ansökan beviljas om en rapport från 2018 skickas in och styrelsen 

godkänner denna.  

Per capsulam beslut 

Inga inkomna per capsulam beslut sedan senaste mötet. 

Nästa möte 

Nästa möte sker måndag 4/9 kl 18:30-20:00 , Discord 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ef-rRaypcn437AT0OIqzIvO24DPeHqiJKjspEhcTBR4/edit#gid=0
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Mötets avslutande 

Mötesordförande Mathilda Sveronius avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Justeras 

Malin Rosengren 

Mötessekreterare 

Viking Säfsten 

Justerare 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 Tomas Berg 

Justerare 

  

_______________________ 

 


