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Föredragningslista - styrelsemöte 17-10-07 

§1. Mötet öppnas – 11.10 

 

§2. Närvarande 

 

Malin, Valter, Olof, Petter och Rebecka. Alexander över telefon 

 

§3. Val av mötesordförande – Olof Boman 

 

§4. Val av mötessekreterare – sittande, Rebecka Helgesson 

 

§5. Val av justerare 

Valter och Petter 

 

§6. Godkännande av föredragningslista 

Tillägg av Distriktskonsulentens lägesuppdatering, §11 

Godkännes 

 

§7. Föregående protokoll 

 

Läses upp och godkännes 

 

§8. Ekonomisk redogörelse 

 

Se bifogad bilaga 1 

Olof läser upp resultatrapport, balansrapport samt verifikationslista 

Godkännes 

 

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar 

a. Sing me out 

Tidigare beslut:  

Vi har gett 3 500:- (totalt 10 RUM-deltagare) 

 

Inkommande ansökan:  

10 000:- (+ 3 500:-)  

Godkännes (preliminärt, ingen ansökan har gjorts än) 
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§10. Kommande evenemang och utbildningar 

 

SPETS – Rebecka har två helger kvar 

 

§11. Distriktskonsulentens lägesuppdatering 

 

Malin och Alex har träffats och pratat om RUM samt eBas.  

Var på personalmöte (5/10) med andra distriktskonsulenter 

Ska prata med föreningar för att lära känna dem och de henne 

 

- Önskemål från Hanna att vi ska gå igenom VardagsRUM på webben, ger större 

bidrag om fler går igenom (Alexander kan skicka länk).  

- Styrelsen ska få privata e-postadresser och får tillgång till allt digitalt (Office 365)  

 

§12. Övriga frågor 

a. Ändring av resekort 

Förslag: Ändra från vanligt resekort till Företagskort 

Beslut: Minst tre kort till föreningen, om gratis får alla varsitt 

 

b. Assently 

Signera protokoll digitalt 

Alexander anmäler och ordnar med konto 

 

c. Stjärnparaden 

Alexander har träffat ansvariga och de har bestämt att de ska skapa en 

förening med underavdelningar. Alexander kommer även hålla VardagsRUM 

under hösten samt fylla i sista dokumenten.  

 

d. KulturRUM Sponsor kontrakt 

Skapa ett dokument där det står vem som sponsrar med vad.  

Förslag är att fråga Kella om han har något liknande 

Malin pratar med Kella 

 

§13. Nästa möte 

 

11 november, 11-13 

Go to meeting, mottar länk som kopplar vidare till mötet 
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§14. Uppgifter tills nästa möte 

 

Malin kontaktar Kella 

Malin kontaktar lokala föreningar 

Malin ordnar e-postadresser 

Alla ska gå igenom VardagsRUM (uppmuntra egna föreningar) 

Alexander håller VardagsRUM med Stjärnparaden, Malin deltar 

Alexander ordnar med Assently 

 

§15. Mötet avslutas – 12.00 

 

 
 
 
________________________________________ 
Ordförande 
Olof Boman 
 
 
 
 
________________________________________  
Sekreterare 
Rebecka Helgesson 
 
 
 
 
________________________________________  
Justerare 
Valter Einarsson 
 
 
 
 
_______________________________________  
Justerare 
Petter Kristiansson  
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Bilagor: 1 

1. Ekonomisk redogörelse 

På grund av GDPR så har vi tagit bort den ekonomiska redogörelsen för allmänheten. 

Om du undrar över något specifikt så är det bara att kontakta styrelsen.  


