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Mötets öppnades 16:14 på Discord

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

2. Närvaro
Följande personer var närvarande under mötet:
Michel Rowinski, David Eriksson och Jerk Fogelqvist Utterström.
Samt under punkt 15 John Engstrand, Dan Almgren och Andreas Holm

3. Röstlängd
Röstlängden fastställdes till:
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, 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 Jerk Fogelqvist Utterström till mötessekreterare.

7. Val av justerare samt val av tidsansvarig
Mötet beslutade att välja  David Eriksson till justerare.
Mötet beslutade att välja  David Eriksson till tidsansvarig.

8. Dagordning & tidsättning
Mötet beslutade att fastställa den uppdaterade dagordningen och
upprätta en tidsättning sam skriva in denna vid de återstående punkterna.
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Förslag för tidsättning
10 min P 9
10 min P 10
10 min P 11 Ordna med det sista + inköp som är gjorda
10-15 min P 12 Beroende på antal ansökningar Ingen ansökan men behov av
diskussion
10-15 min P 13 Beroende på antal ansökningar. En ansökan
Paus 5-10 min
5 min P 14 Besluta datum mm
20-30 min P 15 Kan ta en stund beroende på utveckling och underlag
5-10  min P 16 Hur gick det?
Paus 5 min
5-10 min P 17 Vad har vi hört, ska vi besluta om utbetalning summa?
5 min P 18 Vad är kvar att göra?
5 min P 19 Höstplanering besluta om arbetsmöte uppdatering av gjorda saker osv
5 min P 20 (Vilka kan vad m.m.)
3 min P 21 (Föra in om det finns några)
5 min P 22-23
Totalt 108-138 min +10-15 min paus
Beslut: Att fastställa tidsättningen.

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

Kontakter med RFSL/PRIDE
Uppdatering vi har fått en enkät att fylla i. Samt inbjudna till fest 14 januari
Vi svarar om festen.

Kontakter med Studiefrämjandet
Förberedelser Julminglet.
3D skrivare som man kan gå studiecirkel för att lära sig använda den.

Kontakter med Föreningar i Uppsala
Riksmöte, Julmingel, Ansökningar och Årsmöte
Vi har inte haft någon riktig kontakt med föreningar i Uppsala på grund av
överarbetning hos ansvariga personer.
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Hur mår vi i styrelsen?
Michel har varit överarbetad, David har mycket att göra men tycker att
distriktet gör långt mer än vad som kan förväntas av oss, William har varit
sjuk och överarbetad. Jerk har mått psykiskt dåligt.

10. Ekonomi (10)
Utgångspunkt
Uppdatera budget utifrån förslag som utarbetats

Andra praktiska frågor
Arbeta vidare med Reseersättningar kostnader vid resor
David kollar upp om reseersättningar till årsmötet samt tas upp till diskussion till
julminglet.

Beslut: Vi har 334 000 kr på kontot och det ser fantastiskt ut… Nästan för bra…

11. Julminglet och Inhandling (10)

Utgångspunkt
Inköp
Michel Mat upp till 1900 kr
Jerk Pepparkakor upp till 300 kr
David upp till 300 kr
Köpa in Julmust/Glögg för återstående

I Västerås 17 december. 12-18 Vi är där ca 10-19
Vi tar med oss Speil des Jahresvinnare 2021, 2022 samt några utvalda spel till.
Vi tar med oss💚rollup Mälardalen roll upp info om distrikt saker vi kan låna etc.
Vi tar med oss SNES NES & Pinsmaskin. Vi kollar med SF om TV.
Vi tar med oss julrelaterade 3Dsaker Jerk kollar
Vi tar med oss tokens för att kunna ai-generera konst
Tombolan från USE
Förbereda att diskutera nästa års verksamhetsplan osv
Bilder till pinsmaskin+Mer från Jerk han testar på SF
Skapa Sverok Mälardalen kylskåpsmagnet till föreningarna.

Uppdatera dokument vidare
Julmingel affisch.docx
Julmingel 2022 A3 info.docx
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Julmingel i Västerås 2022-12-17

PUAS Ca 1655-1700

12. Beslut om Projektbidrag (10-15)

Utgångspunkt
Då vi ofta har många sökande och inte bidrag som räcker har vi försökt att
sprida ut beviljade ansökningar över så stort geografiskt område som möjligt
och till så många föreningar som möjligt men samtidigt bevilja ett bidrag som
fortfarande möjliggör att projekt går att genomföra.

Det kan även tilläggas att vi i den senaste ansökningsrundan för projekt
beviljade bidrag till föreningar i  Västmanland och Sörmland. Och den
dessförinnan Uppsala och Västmanland.

Idag ska vi besluta om hur vi ska fördela resterande bidrag till våra
medlemsföreningar. Enligt årsmötet ska vi betala ut 90000 kr fördelat över 3
tillfällen över året höjning från normala 55000 kr fördelat över 2 tillfällen. Detta
för att satsa extra mycket detta år efter pandemin och skapa möjligheter att
åstadkomma så mycket verksamhet vi bara kan.

I januari beslutades om utbetalning av en tredjedel av summan 30000 kr. Och i
juni ytterligare 30000 kr. Det betyder att vi har 30000 att dela ut till under årets
återstående ansökningsperiod. Förslagsvis 30000 kr per tillfälle enligt tidigare
diskussioner.

Se mappen här för ansökningarna i sin helhet.

Ytterligare underlag till beslut.
Vilka som fått bidrag 2016-2022

Ställningstagande inför denna ansökningsperiod.

Beslut: Då inga ansökningar har inkommit så fattas inga beslut om
projektbidrag.

Bilaga
2022-10-22 - Ställningstagande vid lokal & projektbidrag
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13. Beslut om Lokalbidrag (10-15)
Utgångspunkt
Då vi har många sökande och inte bidrag som räcker har vi försökt att sprida ut
beviljade ansökningar över så stort geografiskt område som möjligt och till så
många föreningar som möjligt men samtidigt bevilja ett bidrag som fortfarande
möjliggör att projekt går att genomföra.

I den senaste ansökningsrundan för lokalbidrag beviljades bidrag till föreningar i
Västmanland och Sörmland. Och den dessförinnan i alla av distriktets regioner.

Idag ska vi besluta om hur vi ska fördela årets andra lokalbidrag till våra
medlemsföreningar. Enligt årsmötet ska vi betala ut 30000 kr fördelat över 2
tillfällen över året. Detta är en ökning från normala 10000 kr vid ett
ansökningstillfälle. Detta för att satsa extra mycket detta år efter pandemin och
skapa möjligheter att åstadkomma så mycket verksamhet vi bara kan.

Se mappen här för ansökningar i sin helhet: Lokal 22

Ytterligare underlag till beslut.
Vilka som fått bidrag 2016-2022

Ställningstagande inför denna ansökningsperiod.

Svar på frågor etc fram till 20221130

Förslag till beslut: Att alla ansökningar som inkommit och inte har
kompletterats eller inte kan utgöra ett jämförbart material avslås.

Att betala ut hälften av årets budgeterade lokalbidrag  15000 kr till sökande
denna period.

Beslut: Att betala ut upp till hälften av årets budgeterade lokalbidrag 15000 kr
till sökande denna period.

Shadowplayers spelförening
Anordna verksamhet i sin lokal
Sökt 11 000 kr

Så de kan fortsätta bedriva sin verksamhet i lokalen de haft sedan 1992.  Som är
på 150 kvm där de genomför verksamhet med olika teman efter intressen,
brädspel, kortspel figurspel osv.. Där finns även material för utlåning.
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Föreningen har sökt en gång under senaste åren och inga andra sökanden
finns och ingen region av distriktet har fått mer bidrag till lokaler än någon
annan.

Därför vill vi ge 11 000 kr i bidrag.

Och informera att föreningen har möjlighet att få material för synliggörande av
Sverok Mälardalen och kan även få låna vår roll-up som finns på
Studiefrämjandet i Sörmlands lokal i Eskilstuna. Så föreningen är varmt
uppmanade att höra av sig för mer material.

Underlag/Förslag till beslut:

Beslut: Att bevilja 11000 kr i lokalbidrag till Shadowplayers Spelförening

MEDSKICK
Till alla föreningar vill vi också göra ett medskick om att ta hand om alla som är
med och arrangerar era projekt hos er. Sverok har 2021 beslutat att arbeta ännu
mer för att kulturskapare ska kunna arbeta i en trygg miljö och minimera den
utsatthet som ibland kan uppstå i vissa situationer.

Bilaga
2022-10-22 - Ställningstagande vid lokal & projektbidrag

14. Årmöte & (Meet & Greet) (5)
Utgångspunkt
Bestämma datum tider?

Styrelsen har inte resurser just nu att genomföra ett Meet & Greet men kan
försöka få till en träffa med föreningar i samband med det evenemang vi
planerar vid julmingel och distriktsårsmöte

Förslag till beslut Att 11 mars 1300-1600 med mat

Beslut: Att preliminärboka plats på Studiefrämjandet i Eskilstuna den 11 mars
för att genomföra ett fysiskt och digitalt årsmöte.

Beslut: Att tills vidare pausa arbetet med Meet & Greet men försöka nå ut till
föreningar i samband med annat.
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15. Föreningsstöd (20-30)
Utgångspunkt
Vad kan vi göra i det som har hänt.
Hur går föreningen vidare för att få den hjälp som behövs.
Hur tar vi tillvara på det som finns inom föreningen.

Träff med förening som har stora ekonomiska problem.
Svårt säga just nu vad som är bästa möjliga stöd för föreningen som Sverok
Mälardalen kan ge.
Förslag att kontakta förbundet för att utreda vad som kommer behöva göras.
Föreningen får återkomma nästa vecka om eventuellt krisstödsansökan.

Beslut: -

16. Riksmötet Återkoppling (5-10)
Utgångspunkt

Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2022
Hur gick det med att representera distriktet?
Hur gick det med motionerna?
Annat att ta upp?

UTVÄRDERING

Ta upp rollup gav info till folk som stod där på lördagskvällen.
Några som kom och frågade om projektbidrag.

Förbundsstyrelsens motioner gick igenom. Och några andra gick igenom.
Motion om göra om Sverok till insamlingsförening öppnade upp i framtiden för
att få in pengar från Postkodslotteriet. Något vi behöver titta på framåt för att
t.ex. inte söka pengar hos lotteriverksamhet om det är något vi inte stödjer.
Vilket verkar vara en inriktning som var framträdande i en del diskussioner som
fördes på Riksmötet.

Beslut: Att deltaga på nästa år riksmöte med representant

PAUS Ca 1800-1805
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17. Krisstöd till förbundet (5-10)
Utgångspunkt
Hur har begäran om krisstöd utfallit bland övriga distrikt.
Är det dags att utbetala ett bidrag?
Hur ser besluten om bidrag ut från våra regioner.
Vi har ett avstämningsmöte 11/12. Vilka vill vara med.

Mail har gått ut och förbundet tror att något form av krisstöd på 30 % är en
grund för att kunna upprätthålla någonting. Förbundet får väl sponsra ett år till.

Tanken är att de bidrag som distrikten får inför eller under 2023 ska ligga till
grund för ett krisstöd till förbundet 2023.

Vi har även ett möte planerat där förbundet träffar alla distrikt 11/12 och
utreder vilka som kan bidrag och hur arbetet framåt ser ut.

Så vår inriktning från 2022-11-06 är den samma dvs att vi ställer oss positiva till
att utbetala ett krisstöd i enlighet med det framlagda förslaget men att beslut
om verkställande tas om övriga distrikt i stort ställer sig bakom lagt förslag.

Beslut:

18. Aktivitetslista 2022 & Hösten (5)
Behöver Uppdateras?
Besluta om ett nytt arbete för att fortsätta med saker kvar från arbetsmötet

2022-10-22 Arbetsmöte
Uppdatera informationsfilmer
Ebas?
Arbete & strategier med kulturplaner
Aktivitetslista 2022

Förutom löpande aktiviteter som julmingel och skrivande av VP och
budgetförslag ska vi inte genomföra så många andra aktiviteter till slutet av året.
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19. Kommande aktiviteter (5)

Meet & Greet ?? Eskilstuna
Relationsskapande träff anordnad av Sverok Mälardalen
Inställt till vidare

Avstämningsmöte Krisstöd/Samverkansavtal 11/12 17:00 på Discord
Vilka vill vara med?
Michel, David från förbundet.

Fest och mat för Pridevolontärer  på studiefrämjandet 14/1 13:00
Vilka vill vara med? Michel och troligen Jerk

Julminglet Västerås 17 december
Michel, William, David och Jerk åker. Cecilia får vi kolla med.

20. Per capsulam beslut & Beslutslista (3)

- Beslutslista

21. Nästa möte + Föranmälda frågor
Nästa möte preliminärt i 10-20/1

På nästa möte kommer följande punkter avhandlas:

Genomgång av föregående möte.
Utvärdering Julmingel
Planering Distriktsårsmötet
Avtal Sverok förbundet
Valberedningen

22. Mötets avslutande
Mötesordföranden Michel Rowinski avslutar mötet 18:54
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