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Mötets öppnades 18:15 på Discord

1. Kallade till mötet
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, David Eriksson,
Sanna Hedlund, William Väisänen och Oliver Nordwall

2. Närvaro
Följande personer var närvarande under mötet:
Michel Rowinski, David Eriksson och Jerk Fogelqvist Utterström

3. Röstlängd
Röstlängden fastställdes till:
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, och David Eriksson

4. Förklara mötet beslutsmässigt
Mötet beslutade att förklara mötet beslutsmässigt

5. Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Michel Rowinski till mötesordförande.

6. Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att välja David Eriksson  till mötessekreterare.

7. Val av justerare samt val av tidsansvarig
Mötet beslutade att välja Jerk Fogelqvist Utterström till justerare.
Mötet beslutade att välja Michel Rowinski till tidsansvarig.

8. Dagordning & tidsättning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen och upprätta en tidsättning
sam skriva in denna vid de återstående punkterna.
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Förslag för tidsättning
10 min P 9
2 min P 10
10-15 min P 11 Datum är spikat nyhetsbrev som går ut ska informera vidaer
5 min P 12 Mest återkoppling samt frågor
5-10 min P 13 Främst byte av datum, återkoppling samt andra praktiska frågor.
5 min P 14 Hur gick det?
Paus 10 min
5  min P 15 Hur gick det?
5 min P 16 Vad har vi hört,
5 min P 17 Vad har vi hört, Vilka vill åka osv.
5-10 min P 18 Höstplanering uppdatering av gjorda saker osv
5-10 min P 19 (Vilka kan vad m.m.)
2 min P 20 (Föra in om det finns några)
5 min P 21-22
Totalt 70-90 +10 min paus

9.Genomgång av föregående möte (10)
Genomgång av föregående möte + aktivitetsrapport + Annan
information

Kontakter med RFSL/PRIDE
Fortsatta kontakter fram till den 17 september

Kontakter med Studiefrämjandet
Arbetat med juminglet, pride och spelovsaktivitet mm.

Kontakter med Föreningar
Föreningen Möbius har kontaktat oss om möjlighet att låna pinsmaskin. De
kommer hålla evenemang i Uppsala 31/10 17:30, vi är välkomna.

Michel planerar att kontakta mer föreningar.

Beachflaggor och andra inventarier?
Vi har nu nog fått hem allt som är vårt.

Höstslaget hur gick det?
Mycket diskussion om framtiden för förbundet och distrikten med fokus på
rekrytering och påverkansarbete. Utöver det lyftes förbundets förslag på
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samarbetsplan och samfinansiering.

8 distrikt och ca 15 personer deltog.

Nytt förslag på signeringssystem mm
Förslaget om Assently från förbundet gick i krass. Förslaget är att använda en
gratistjänst.

Hur mår vi i styrelsen?
Styrelsen diskuterade hur måendet är i styrelsen.

10. Ekonomi (2)
Utgångspunkt
Vid nästan varje transport har pokalen gått sönder lite.
Färgen lossnar så frågan är om ska vi ordna något foamcase eller liknande till
Slagpokalen.
Vi kanske tittar på det innan vi lämnar över den.

Andra praktiska frågor
Jerk har skickat mail om Raspberry pie och den uteblivna leveransen. Jerk kollar
vidare. Michel hjälper till vid behov.

Resersättningar kostnader vid resor.
Tas på kommande arbetsmöte

Beslut: Att ha ett arbetsmöte 22/10 och ta upp massa praktiska saker som
behöver ordnas upp såsom policy om reseersättning etc.

11. Julminglet och inköp (10-15)

Utgångspunkt
I Västerås 17 december. 12-18 Vi är där ca 10-19
Mat pepparkakor spel

Planera hur får vi dit allt.
Vad ska vi köpa in i underhållning
Ta med SNES NES, Pinsmaskin mer?
Förbereda att diskutera nästa års verksamhetsplan osv

Köpa in mer material från Besteco https://www.besteco.se/
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Mer Nyckelringar 600 st kampanjknappar 1322 kr ink 1652
600 st Kylskåpsmagneter 1680 kr ink 2100 kr
100 st nyckelringar 436 kr
Extra plast 100 st 25 kr,
200 st säkerhetsmagneter 980 kr.
Totalt 5553 kr fråga om offert 5000 kr.
4990+5500=10500
5500

4695/4115=8810 3992,92  skicka studiefrämjandet avisering via mobil och epost
dhl
Martin andersson
Kan inte nås
Skaffa knappverktyg till mindre/större knappar?
Pride röstade för större knappar.
Lite svårt få fint motiv på mindre
Mycket det vi håller på med är lite större.
Maxstorleken 5 cm på Raspberry pie.

Vi vill skaffa in en ny maskin då det blir billigare än att köpa delad för 58 mm
pinutrustning. Michel förhandlar fram en offert.

Mer nyckelband, Vi kollar med Sveroks webshop om detta.

Gällande resten så får styrelsen i uppdrag att kolla fram roliga saker att köpa in
till den 22 oktober.

https://www.roligaprylar.se/samlarprylar/geekprylar/
https://scifishop.se/nordprylar/
https://geekbutiken.se/
https://legend.se/nordiga-prylar/
https://www.coolstuff.se/
https://medtryck.com/logoband

Kolla upp hur vi hanterar GDPR
Oklart hur det fungerar då man inte kan utöva kontroll över det som använts
bland distriktet. Som vi har fått från förbundet. Men för oss samtycke ta bilder
för att visa upp dem och samtycke för att visa upp dem.
Vi behöver kolla upp detta vidare på arbetsmöte.

Inköp 20220901
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Beslut: Att budgetera upp till 11000 kr för inköp av pins, pinsutrustning och
pinsmaskin.
Att köpa in nya prylar för utlottning, vinster och liknande upp till en summa på
5000 kr efter att styrelsen fattat ett per capsulam beslut om vad som ska köpas
in.

12. Regionbidrag återrapportering och
ansökningar (5)

Sörmlands ansökan är klar.
Västmanland ska kontrolleras en gång innan den skickas in. Skickas in efter
mötet om det är klart efter mötet.
Uppsala är klar för att skickas in efter mötet.

13. Meet & Greet (5-10)
Utgångspunkt
Vi pausar arrangemangen kontaktar Lucas och hoppas på genomförande längre
fram. Vi siktar på att ta upp frågan tidigast i december.

Michel kontaktar Lucas och övriga inblandade som kan behöva få ett besked om
att vi pausat det hela.

Meet & greet i Eskilstuna

Beslut: Vi pausar Meet & Greet arrangemanget och återupptar diskussionen när
vi ha en fulltalig styrelse igen.

14. Pride Utvärdering (5)
Utgångspunkt
Hur gick det vilka deltog tankar till nästa år?
Matta eller vepa till att ha framför bord eller kanske backdrop
Duk till mässbord
Även dags att titta på kärra eller liknande transport
Bilder till Pins som användes behöver laddas upp
Länk är ordnat till mappen.

Det gick jättebra och det blir ännu bättre nästa år.
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Längst ner
Pride UKK 2022-09-17

Förslag till beslut Att lägga utvärderingen till handlingarna.
Beslut:  att inför arbetsmötet 22/10 se över vilka inköp som kan vara aktuella
utifrån utfallet efter Pride.
Att lägga utvärderingen av Pride till handlingarna.

15. Kulturnatten/nätter utvärdering (5)
Utgångspunkt
Hur gick det vilka deltog tankar till nästa år?
Föreningar och bibliotek var glada och nöjda vi är nöjda.

Längst ner
Uppsala Kulturnatt Stadsbiblioteket 2022-09-10

Förslag till beslut Att lägga utvärderingen till handlingarna.
Beslut: Att lägga utvärderingen av Kulturnatten till handlingarna.

16. Spellovet (5)
Utgångspunkt
Vilka föreningar har ansökt?
Vilka har fått i vårt distrikt?
Vart kan vi åka? Polacksbacken och Möbius vi vet ej om resten.
Anordna något på Gotlands nation tillsammans med USE Studiefrämjandet och
Nördarna vid det runda bordet. Typ en minicon lite som det vi gjorde på
Pride+spellovslådor
Arbetet har fortsatt och vi håller på att bestämma datum
Ej fått återkoppling från Gotlands eller Martin men siktar på 4-5-6
Vi får fundera på om vi siktar bara på studenter eller andra personer med pg.a
alkoholservering och medlemskap matförsäljning osv.

Möbius har en aktivitet från 1730 31/10

gjort men ej fått
återkoppling
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När vi får svar på vilka som får spellovslådor får vi se var vi går eller åker.
Vi diskuterar vidare i discord när vi vet mer om deltagande föreningar.

Beslut: Att genomföra en spelovsaktivitet på Gotlands nation om möjligt
Att besöka föreningar i vårt distrikt under spellovet när vi vet vilka som deltar.

17. Riksmötet (5)
Utgångspunkt
Sista dag att skicka in anmälan 6/10
Vilka kan åka?  David åker på FS mandat, Michel åker på USE mandat och Jerk
åker som representant för distriktet.
Vilka vill åka? David, Jerk och Michel
Vad vill vi driva? Hur blir vi fler medlemmar, hur vi växer.

Vi tar med oss våra rollups som inte glöms på tåg denna gång. Och annat kul
t.ex.en pokal och pinsmaskin kanske.

Riksmötet är Sveroks årsmöte. Då träffas medlemmar från alla Sveroks
föreningar för att bestämma vad förbundet ska göra under de kommande två
åren. Förutom själva mötet bjuder årsmöteshelgen på en massa annat roligt. Det
är en unik möjlighet att få träffa över hundra andra Sverokare på samma gång.
Under en hel helg diskuterar och debatterar vi Sverok, träffar andra Sverokare,
spelar spel och äter och sover gott på Bohusgården i Uddevalla.

Beslut: Beslutar att låta Jerk Fogelqvist Utterström åka som
distriktsrepresentant till Sveroks Riksmöte

18. Aktivitetslista 2022 & Hösten (5-10)
Behöver Uppdateras?
Hur arbetar vi vidare?
Julminglet och annat?
Uppdatera informationsfilmer
Ebas?
Utvärderings/återrapporteringsmall för bidrag från Distriktet
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Arbete & strategier med kulturplaner
Vi tar med oss det saker som behöver diskuteras till arbetsmötet den 22
oktober.

Aktivitetslista 2022

19. Kommande aktiviteter (5-10)

Meet & Greet ?? Eskilstuna
Relationsskapande träff anordnad av Sverok Mälardalen
Nytt datum kan till våren.

Spellovet Möbius 31 oktober 1730 Uppsala
Vilka kan komma vilka vill vara med på annat sätt
Michel, Kanske Jerk, David jobbar men kanske tittar förbi.

Höstlovet/Spellovet hela distriktet 4/5/6 november
Vilka anordnar USE och Nördarna med oss samt resten får vi svar på
senare. Vad kan vi besöka vårt sameveneman på Gotlands 4,5,6/11
Michel, Jerk, David kan om inget oväntat händer.

Riksmöte 18-20 November Uddevalla
Vilka kommer själva vilka åker på distriktsmandat osv.
David FS, Michel via USE och Jerk via Distriktet

Julminglet Västerås 17 december
Vilka kommer?
Michel, Jerk. David är osäker eventuellt.

20. Per capsulam beslut & Beslutslista (2)
- Inga vid skrivandet av denna dagordning.

Beslutslista

21. Nästa möte + Föranmälda frågor (5)
Nästa möte preliminärt i november men arbetsmöte 22 oktober
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På nästa möte kommer följande punkter avhandlas:

Genomgång av föregående möte.
Spellovet
Meet & Greet
Riksmötet
Julminglet
Inköp av diverse saker
Förbundets samarbetsplan / Avtal om distriktssamverkan

22. Mötets avslutande
Mötesordföranden Michel Rowinski avslutar mötet 20:23:12
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