
 

Protokoll för distriktsstyrelsen Sverok Mälardalen 2019-09-04 

1 

PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I 

SVEROK MÄLARDALEN 

 

Datum: 2019-12-08 

 

Dagordning 
 

Mötets öppnande 1 

Uppdragslistan 2 

Digital närvaro under årsmötet 2 

Riksmötet 3 

Flytt av kontor 3 

Lokalbidrag 3 

Uppdatering riktlinjer projektbidrag 4 

Projektbidrag 4 

Årsmötet 4 

Per capsulam beslut 5 

Nästa möte 5 

Mötets avslutande 5 

Mötets öppnande 

1. Närvaro 

Följande personer var närvarande under mötet:  

Tomas Berg 

Jerk Fogelqvist Utterström 

Mathilda Sveronius 

Martin Rydberg Heden 
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Anna Liljeblad 

Malin Rosengren 

 

 

2. Röstlängd 

Röstlängden fastställdes till:  

4 

 

3. Förklara mötet beslutsmässigt 

 Mötet förklaras beslutsmässigt 

 

4. Val av mötesordförande 

 Mötet beslutade att välja som mötesordförande 

Mathilda Sveronius 

  

5. Val av mötessekreterare 

 Mötet beslutade att välja till mötessekreterare. 

 Malin Rosengren 

 

6. Val av justerare 

Mötet beslutade att välja och  till justerare. 

Mathilda Sveronius 

Tomas Berg 

 

7. Dagordning 

 Mötet beslutade att fastställa dagordningen. 

 

Uppdragslistan 

Uppdaterad 

Digital närvaro under årsmötet 

Videokonferens-verktyget Zoom kommer att användas under årsmötet.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ef-rRaypcn437AT0OIqzIvO24DPeHqiJKjspEhcTBR4/edit#gid=0
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Sverok TV projektet undersöker om de har möjlighet att låna ut den fysiska 

utrustningen som behövs (mikrofoner och ev kamera). Malin ska 

återkomma till dem med datum för årsmötet när detta är beslutat.  

 

Mer att läsa om Zoom 

 

För att använda Zoom under den månad som årsmötet är blir kostnaden 150 

kronor för den månaden. Mötet beslutade att betala 150 kronor för användning 

under årsmötet.  

Riksmötet 

Feedback från Riksmötet - Mathilda och Jerk 

Fritidshemmens digitalisering, ambassadörsprogrammet, alternerande 

dagordning (två-åriga uppdrag, effektivisering). 

Flytt av kontor 

Sverok har sagt upp kontoret i Västerås.  

 

Mötet beslutar att Sverok Mälardalen byter adress från Studiefrämjandet i 

Västerås till Sverok Riks kontor i Stockholm. Martin Rydberg Heden, som 

firmatecknare, byter adressen hos Skatteverket. 

 

Sverok Mälardalens saker är just nu på Sverok Riks kontor i Stockholm, och 

dessa kan vara kvar där tills vidare. Möbler står kvar hos Studiefrämjandet i 

Västerås, dessa kan i framtiden lånas från Studiefrämjandet.  

Lokalbidrag 

Mötet beslutar att Sala Analoga Spelförening (SAS bild på faktura) får lokalbidrag 

om 1 800 kronor samt att ansökan från Bergslagen Action Förening (Bergslagen 

Action Förening) avslås på grund av sent inkommen ansökan.  

 

Malin mailar ut beslut till föreningar. Viking betalar ut bidraget då Martin ej kan 

göra detta.  

https://docs.google.com/document/d/1FTL87jx85_4oH788JjENFddFUP-R1trkJYcovIMINF8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15HI1k-WBZzyxWw1wK7zuWumhrGtrdTtr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10Yk_0O7KWhG7mU7tziRFd-Bv_0GW5CMn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10Yk_0O7KWhG7mU7tziRFd-Bv_0GW5CMn
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Uppdatering riktlinjer projektbidrag 

Utkast riktlinjer 

Utkast försättsblad 

 

Mötet beslutar att anta de nya riktlinjerna för bidragsansökningar. Anna (RFK) 

lägger upp dessa på hemsidan.  

Projektbidrag 

Sörmland: 

Nifelfang (Godkänd årsmötesrapport och verksamhetsrapport för 2019 i eBas) 

Ansöker om: 3 000 kr 

 

Mötet beslutar att bevilja föreningen Nifelfang 3 000 kr i projektbidrag. 

 

Västmanland: 

Lajvverket (Godkänd årsmötesrapport och verksamhetsrapport för 2019 i eBas)  

Ansöker om: 20 000 kr 

 

Mötet beslutar att bevilja Lajvverket 17 000 kr i projektbidrag. 

 

Uppsala: 

Uppsala Spelevenemang  (Godkänd årsmötesrapport och verksamhetsrapport 

för 2019 i eBas) 

Ansöker om: 20 000 kr 

 

Mötet beslutar att bevilja Uppsala Spelevenemang 12 000 kr i projektbidrag. 

 

Malin mailar ut beslut till föreningar. Viking betalar ut bidragen då Martin ej kan 

göra detta.  

Årsmötet 

När? Var? Ansvariga? 

Mötet beslutar att årsmötet ska äga rum i Studiefrämjandets lokaler i Uppsala 

den 8 mars 2020. Lunch serveras från kl 12:00. Mötet börjar kl 13:00. 

https://docs.google.com/document/d/1YSOnbIJVCI1JwUgD7GJTYfu_PZ5t4Q90LpjjJ4D9Hko/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ro24V-lMODMJKg4ZugZs2u0Nttw_CSWRJp90l3DADfA/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-FV8_xsfi20vXsFZ2Rp5EqibYwiqvNf-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i4QMKw6qAr1P7tXznpRTbnTisrTYmVST
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NvxGocr3HY2cSbXRY-1HSyaLxe7EJ-3B
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● Anna kollar bokning av lokaler hos Studiefrämjandet den 8/3 från kl 

10:30 - 17:00. 

● RFK skickar ut inbjudan. 

● Anna tar fram en verksamhetsberättelse samt ser till att mallar finns 

upplagda på driven.  

● Malin och Tomas ansvarar för den digitala närvaron 

● Martin ansvarar för lunch. 

 

Det som behöver tas fram till mötet är: 

● Verksamhetsplan 

● Bokslut 

● Revisionsberättelse 

● Budget 2020 

● Protokoll 

 

 

 

Per capsulam beslut 

Inga inkomna per capsulam beslut sedan senaste mötet. 

Nästa möte 

Doodle kommer 

Mötets avslutande 

Mötesordförande avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

Justeras 

 

Mötessekreterare 

 

Justerare 
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_______________________ 

 

_______________________ 

  

Justerare 

  

_______________________ 

 


