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§1 Inledande formalia 
§1.1 Mötets öppnande 
Sebastian Krantz förklarade mötet öppnat klockan 18:38 och hälsade alla välkomna 
§1.2 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade 
 att notera att 4 (sedermera 3) av 8 ur styrelsen närvarar och är därmed INTE 
beslutsmässigt. 
§1.3 Val av mötesordförande 
Mötet beslutade 
 att välja Sebastian Krantz till mötesordförande. 
§1.4 Val av mötessekreterare 
Mötet beslutade 
 att välja Erland Nylund till mötessekreterare. 
§1.5 Val av justerare 
Mötet beslutade 
 att välja John Lundhgren till protokolljusterare. 

§2 Fråga om diskmaskin 
§1.6 Fråga om underfråga 
Zishan Ahmad rapporterar om sin undersökningar angående inköp av ny diskmaskin. Han har fått en maskin 
rekommenderad, och kommer presentera mer underlag vid senare tillfälle. Den modell som bedöms mest intressant 
är en Asko som balnd annat har en 5 års garanti och en ventil som gör att disken inte blir lika blöt om man lämnar 
maskinen stängd efter att programmet är färdigt. Frågan ställdes om det inte vore relevant med en industridiskmaskin 
med snabbprogram. 
Mötet beslutade 
 att bordlägga frågan 

§3 Fråga om Canó lajv 
Canó lajv, arrangörerna av Drömmen om Sanctera, vill gärna skriva om hur de hjälpts av lånet som vi gav dem för 
att hjälpa betala ersättningen för det ljudsystem som stals på ett av deras arrangemang. Mötets avsikt var att gå med 
på att de berättar om oss, men det ville inte att saken ska läggas fram som att lån till föreningar är något vi brukar 
ägna oss åt. 
Mötet beslutade 

att uppdra åt Zishan Ahmad att godkänna Canó lajvs tackbrev/skrivelse. 

§4 Fråga om förlängning av ekonomiavtal 
I dagsläget har vi ett avtal som löper fram till den 31:a mars, strax efter årsmötet. Erland Nylund påtalar att vi borde 
se till att avtalet löper en bit in i den nya styrelsens period. Mötet instämde, och menade också att det bör vara enkelt 
för nästa styrelse att komma in i, förlänga eller säga upp tjänsten. Zishan Ahmad ska tala med ekonomiansvariga 
Anna ganska snart och tar då upp det. 

§5 Eluttag kansliet 
Sedan tidigare är det problem med en del av eluttagen på kansliet. Caroline Brorson har dock möjlighet att kontakta 
en elektriker för att åtgärda problemet, som varit tidigare mötens avsikt. 

§6 Genomgång verksamhetsplan 
En avstämning av hur vi ligger till i uppfyllandet av verksamhetsplanen vore på sin plats. Erland Nylund åtar sig att 
göra en sammanställning av detta till nästa möte. 
Frågan bordläggs. 
 

§7 KUL 14/15 
KUL 14/15 är en satsning för att skapa engagerande kulturevenemang för ungdomar. Det finns planer på att under 
nästa år skapa ett ”KUL-hus” som man fyller med olika kutlturaktiviteter för barn. Vi blev tipsade om detta av 
Studiefrämjandet, och Sebastian Krantz och Caroline Brorson har närvarat på ett möte med planeringsgruppen. VI 
är inbjudna till ytterligare ett möte den 28/11 klockan 09:00. Erland Nylund är intresserad av att delta, och kommer 
representera Sverok Stokcholm på mötet.  
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§8 MY2015 
Projektet med MY2015 bör dra igång ungefär nu. Vi har redan haft viss kontakt med Peppkai, en förening 
som kommer att arrangera aktiviteter på mässan, och är intresserade av ett samarbete med Sverok. Erland Nylund 
som är ansvarig för MY-projektet kommer ta kontakt med föreningen. 
 
§§Dennis Rundqvist ansluter sig till mötet§§ 
 

§9 Stockholms Ungdom 
Har ett medlemsmöte den 27/11. Mica Nordström från Stockholms Ungdom har hört av sig till Caroline och 
berättat mer, ett av syftena med dagen är att ge medlemmarna möjlighet att ställa frågor till och lära känna politiker. 
Caroline Brorson och Sebastian Krantz kommer att åka. Lina lägger upp info på styrelsens facebook. Dessutom har 
Stockholms Ungdom ett extrainsatt årsmöte den 11/12, inga delegater dit utses dock. 

§10 Level Up 
Vi har inte gjort något, något borde hända. Caroline Brorson berättar att Förbundet rekommenderat att börja dra i 
frågan efter att 2015 års förbundsstyrelse tillträtt och utsett en ansvarig för Level Up satsningen. Erland Nylund 
föreslår att vi ser på möjligheten att samarbeta med Vi Unga Stockholm för att, tills vi upprättat ett Level Up arbete i 
Stockholm, kunna skicka medlemmar på deras utbildningar. 
Mötet belsutade 
 att bordlägga frågan till januari. 

§11 Komradios 
John Lundhgren har pratat med Kriss Andsten. Ett annat distrikt har importerat radios från Kina, inte varit helt 
nöjda. En annan lösning är att hyra radios. John tycker dock att vi borde undersöka bättre varför apparaterna vi 
redan har inte fungerar. 
§§Thor Forssell adjungeras till mötet §§ 
Thor skjuter in att de modeller vi redan har är ganska dåliga, vi köpte dem för att vi fick ett bra pris, 2009. Mötet 
kommer fram till att det är jaktradios vi behöver. Vidare kommer fram att det är bra att ha hårdväskor som kan 
skydda antennerna mm. från att brytas av vid transport.  
Mötet beslutade 
 att ge John Lundhgren i uppdrag att undersöka inköpet vidare. 

§2 Mötets avslutande 
Sebastian Krantz förklarade mötet avslutat klockan 20:11 och tackade för visat intresse. 
 
 

Signaturer 
 
 
_________________________________ datum:  ________________________________datum: 
Sebastian Krantz, mötesordförande   Erland Nylund, mötessekreterare 
 
 
 
_________________________________datum:  
John Lundhgren, protokolljusterare   
  


