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2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar
Förbundskansliet rapporterar att föreningarna Af Silvertass följe (F050289-8), Xorlarrin (F050135-3), 
Monopolrävarna (F050130-4), Wiffrog (F030398-2), Frostmark (F050141-1) och Speltjejerna (F040172-9) 
har avregitrerats. 

3.1 Beslut: Frysa projektbidragfonden
På föregående möte lyftes det en övrig fråga om huruvida vi ska bevilja några 
projektbidragsansökningar innan årsmötet eller inte. Styrelsen var oenig i frågan, och denna 
bordlades därför till möte 15. 

Argument för som nämndes:
Vi har inte så bra koll på våra inkomster för 2008 ännu

Det ger oss arbetsro att sköta alla andra saker som måste göras innan årsmötet 

Argument mot som nämndes:
Projekt som hålls inom ett kvartal kan inte få projektstöd 

4.2 Diskussion: Fasta datum för 
projektbidragsansökningar
Frågan om fasta datum för projektbidragsansökningar lyftes på föregående möte men bordlades på 
grund av tidsbrist. Syftet med att införa bestämda datum då inkomna ansökningar behandlas skulle 
vara att undvika att projektbidragsansökningar 

5.2 Kommande möte
Förslag på kommande mötesdatum är:

Möte 16 – Tisdagen den 22:a januari

Möte 17 – Onsdagen den 21:a februari

Dessa datum har Nina, Anneli, Tobias och Petter angett att de har möjlighet att närvara. Inga andra 
ur styrelsen har ännu kunnat svara på vilka datum de har möjlighet att ha möte, därför föreslår jag 
att vi fastställer dessa mötesdatum.

Sverok Stockholm
Bolidenvägen 16 B Tel: 08-653 43 21 http://stockholm.sverok.se
121 63 Johanneshov E-post: stockholm@sverok.se Org nr: 802017-0919


	Handlingar till styrelsemöte 15 – 2008-01-03 
	Dagordning
	*) Saknar handlingar i detta dokument.

	2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar
	3.1 Beslut: Frysa projektbidragfonden
	4.2 Diskussion: Fasta datum för projektbidragsansökningar
	5.2 Kommande möte

