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Mötets öppnande  
1. Närvaro 

Följande personer var kallade och närvarande under mötet: (David 
Eriksson, Michel Rowinski & Jerk Fogelqvist Utterström. Samt Revisor 
Sanna Hedlund) 

 
2. Röstlängd 

Röstlängden fastställdes till: David Eriksson, Michel Rowinski & Jerk 
Fogelqvist Utterström 

 
3. Förklara mötet beslutsmässigt 

 Mötet förklarades beslutsmässigt.  
 

4. Val av mötesordförande 
 Mötet beslutade att välja till mötesordförande David Eriksson 
 

5. Val av mötessekreterare 
Mötet beslutade att välja  till mötessekreterare Jerk Fogelqvist Utterström 

 
6. Val av justerare 

Mötet beslutade att välja till justerare Michel Rowinski 
 

7. Dagordning 
Mötet beslutade att (fastställa dagordningen) 
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8. Genomgång av föregående möte + aktivitetsrapport + Annan 
information 

● Regionbidragsansökningar 
● Nästa personpresentation sker i oktober/november. 
● Intressant i mailen? 
● Reviderad budget 
● Luccefika 18 december 
● Kanske finns en ny person som vill sitta styrelsen nästa år  
● Uppdatera aktivitetslista för 2021 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yjpJqn0U-5uUt2ZzGUDTOd0-
Tu69ATbP/edit#gid=1309535253 

 
9. Julmingel 

Diskutera förberedelser, marknadsföring, betalning av resor för          
föreningar etc.  
Beslutar att tillsammans skriva en text om fördelarna att gå med i 
förbundet även om man är över 26. Jerk och Michel tar fram en utlottning 
metod.  Beslutar att betala för tur och retur för föreningar som har långt 
till julminglet så länge det inte är orimliga summor. Beslutar att lägga 1000 
kr på marknadsföring av julminglet. 

 

10. Projektbidragsansökningar & andra bidrag  
Gå igenom inkomna ansökningar och besluta om vilka bidrag som ska 
beviljas och i hur stor omfattning.  Behöver vissa föreningar krisstöd? 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1FIFxskJZGvatFZiFjEONgSX9ijlYf1Pe 
 
Förslag till beslut: 
 
BESLUT: Beslutar att bevilja E-town Gamings ansökan på 20 000 kr då det 
ger dem möjligheter att utöka sin verksamhet samt fråga hur de kommer 
hantera säker användning under pandemin.   
 
 
Beslut Att Uppsala Spelevenmangs ansökan på 20 000 kr för anordnadet 
av BirdieCon ska beviljas då det ger dem möjlighet att utföra sin 
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verksamhet men Sverok mälardalens pengar ej får användas för att 
täcka bankkonto avgifter.  
Michel deltar inte i beslutet då han sitter i Projektgruppen för 
BirdieCon. 
 

  
Distriktet har fått in indikationer på ett ökat behov av stöd för att kunna 
genomföra projekt och hyra av lokal nu när allt i omvärlden gör det 
möjligt igen. Så därför så förbereder vi att kunna möta detta behov under 
nästa år. Även om vi är vaksamma kring att läget kan förändras. 

 
Beslut: Att genomföra en projektbidragsrunda fram till 10/1 2022 och 
totalt tre under året samt undersöka en utökning av lokalbidrag under 
året. 

11. Inspelningar 
Planering inför inspelningarna av allmän informationsfilm om distriktet 
och dess verksamhet. Samt inspelning av instruktion för användande av 
pappersskärare till pinsmaskin.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1s30yOpOMLFlTkHmSjSjKqxdg4dfE
skHb?usp=sharing 
 
https://docs.google.com/document/d/1s0iA_PusbUV-
iSZLE4HXn4UbtwyXWXmBFNSA4ywQVQs/edit 

BESLUT:Att genomföra en inspelning för användning av skärmaskin och 
infofilm om Sverok 

 
12. Dokument information från Sverok  

Genomgång av material som distriktet borde använda eller inkorporera i 
överlämning etc. Sverok rekryteringsstrategi, Infobroschyr eng/arabiska, 
Sverok Hållbart engagemang (föreningskonf 2020 eller riks)  
Guide för uppfylla agenda 2030. 
 
David undersöker vart dessa dokument finns och bifogar dem till vår drive 
och möjligen hemsida när vi gått igenom dem. 

 
Hållbart engagemang 2021 

Assently: 472b1f6fc08023fa490d5737aa3381ca0d6fad3ad5b8bfa1c2dcd646253ba0daee93cd5a79b9ae305b6f58dee1641f02dba230322a44531502f479f64ea1515f



 

Protokoll för distriktsstyrelsen Sverok Mälardalen 2021-12-08 

6 

Rekryteringsstrategi 2020 - 2022 
 

13. Spellovet Utvärdering 
Deltagande verksamhet och andra sätt distriktet har interagerat med 
föreningar under spellovet. 

 
 Distriktet deltog på två föreningars aktiviteter med lyckat resultat. 

 
BESLUT:Att planera att genomföra liknande deltagande kommande år 
som 2021. 
 

14. Ekonomisk rapport samt inköp 
Reviderad budget samt inköp rollup till varje region för föreningar att 
låna? 
Kostnader Pins för föreningar 

 Inköp Rollup 
 

Inköp till Luccefikat 
Andra inköp. 
 
356 000 kr på kontot innan dagens beslut. 
 
För att förbättra Sverok Mälardalens synlighet i våra regioner och 
underlätta för våra föreningar att synliggöra sitt medlemskap i distriktet 
vill vi köpa in och förvara en roll-up i varje Studiefrämjande till för utlåning 
av vår föreningar. 
 
BESLUT: Beslutar att kolla upp om varje region låter oss förvara en rollup 
på deras studiefrämjande och om de gör det köpa in 2 till av den sort vi 
redan har hos Studiefrämjandet Uppland. Maxkostnaden för dessa inköp 
sätt till 5000 kr. 
 
För att möjliggöra för våra föreningar speciellt de med mindre ekonomi 
att använda sig av distriktets resurser så tänker vi under 2022 att göra det 
kostnadsfritt i möjligaste mån att trycka ett mindre antal pins med 
distriktets pinsmaskin. 
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Beslut: De 50 första pinsen per förening och år sponsrar distriktet 
föreningarna med. Detta efter godkännande från distriktsstyrelsen. 
 

15. Hantering protokoll/dagordningar samt rutin för publicering 
Plan över att ordna med gamla och nya protokoll samt uppdatera detta på vår 

hemsida. 
 

 Kommer att genomföras den närmaste tiden av styrelsen. 

 

16. Årmöte 
Förslag till beslut: 26 mars på Studiefrämjandet. Fysiskt om möjligt 
men med digitalt deltagande för de som kan. 

 
Sverok Mälardalen står för resa och mat under årsmötet med preliminärt 5000kr 
som avsatt.  

Beslut: Distriktsårsmötet beslutas att hållas i studiefrämjandets lokaler i 
Uppsala 26/3 2022 13:00. Kallelsen ska således skickas ut senast 19/2 
2022.  

 
17. Kommande aktiviteter 

 
 
Luccefika 18/12 på studiefrämjandet 
 
Årsmöte 26/3 
 
Om möjligt möta föreningar i Eskilstuna 
 Timewarp/E-town gaming  
Samt på andra orter 

18. Per capsulam beslut & Beslutlista 
-  

 
Beslutslista 
Uppdateras fram till årsskiftet 
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19. Övriga frågor 
 

20. Nästa möte + Föranmälda frågor 

 
På nästa möte kommer följande punkter avhandlas: 
Årsmöteshandlingar 
Projektbidrag 

21. Mötets avslutande 

Mötet förklarades avslutat  
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