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Bilagor  

§ 1 Mötets öppnande 

Jimmy Tisell förklarade mötet öppnat 

§ 2 Fastställande av dagordningen 

Beslut 
- Att godta dagordningen 
- Att övriga frågor ska läggas till löpande 

§ 3 Mötesformalia 

a) Mötesfunktionärer 
Sittande mötesordförande och sekreterare.  

Magnus Johansson valdes till justerare. 

 
b) Fastställande av röstlängd 
Så skedde 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Andreas Hallqvist sammanfattade föregående möte och påmindes om att renskriva protokollet. 

 

§ 5 Rapporter 

a) Föreningarnas Dag 
Jimmy Tisell rapporterar att föreningarnas dag varit lyckat, men att det var en aning dålig 
uppslutning. Det är fortfarande en del lite pengar för en hyrbil som vi ska få från riks.  
 
b) Sverok GD:s konvent 
Då Rikard Tröger inte är närvarande bordlägges detta till nästa möte. 
 
c) Landstingets bidragsregler 
Det finns inget som gör det omöjligt för landstinget Gävleborg att enbart ge bidrag till av dem 
godkända aktiviteter, och på så sätt detaljstyra vår verksamhet. 
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d) Ekonomisk rapport 
För tillfället har vi 57 132,60 kr på vårt konto. På kortkonton har vi 10 117,89 kr.  
 
Vår ekonomiska rådgivare, Jonas Nordlander ska bjudas in på ett möte innan vintern för att 
kontrollera att bokföringen stämmer. 
 
e) Ocularis 
Toaletten utanför kansliet är nu upplåst, och det verkar som att Norrporten låter oss ha den gratis. 
Detta innebär att vi i framtiden kan hålla dörren till kontoret stängd och låst. 
 
f) Projektor 
Ingen projektor har ännu köpt, Men Jimmy ska fortsätta leta efter en projektor och duk inom 
budgeten. 
 
g) profilkläder 
På grund av ett missförstånd under överlämningen av ansvarsområdet har ingenting hänt. Andreas 
ska nu istället fixa allt själv. 

 

§ 6 Big BayCon 
BBC blir av 3-5 juli. De ska ha skickat en projektbidragsansökan, men vi har inte fått någon än. 
Jimmy Tisell ska höra av sig till dem om den inte kommer snart. 

 
§ 7 Nedläggning av valla 

Vallhall ungdomens i Falun hus kommer eventuellt att läggas ner och verksamheten kommer i så fall 
flyttas till arenan. Beslutet om detta kommer att tas inom en snar framtid.  

På nästa möte när vi vet vad som gäller kommer tar vi upp detta igen . 

 

§ 8 Samarbete med Studiefrämjandet Falun 
Studiefrämjandet i Falun verkar intresserade av att göra saker med Sverok. En kontaktperson för 
detta är något vi vill ha. 

Beslut 

- Att bordlägga frågan om vem som ska vara kontaktperson till nästa möte 

 

§ 9 Nästa möte 

Ursprungligen hade vi tänkt ha ett möte 10 juli, men när vi nu vet när BBC kommer vara flyttar vi det 
mötet till någon gång under BBC (3 - 5 juli i Storvik). Mötet efter det kommer preliminärt vara under 
Närcon (29 juli - 2 augusti). 

 

§ 11 Övriga frågor 

a) Hemsidan 
Andreas håller på skriva göra en B-uppsats som en undersökning av förväntningar och förhoppningar 
på vår hemsida. En enkät har skickats ut till våra föreningar och resultatet av denna håller på att 
analyseras. 
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§ 12 Mötets avslutande 

Jimmy Tisell avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………  
(Erik Aronson)   (Magnus Johansson) 
 
 


