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Styrelsemöte nr. 2 för Sverok Stockholm den 04/04-2013
Närvarande:
Närvarande:
Olof Bjälkvall, kassör
John Lundhgren
Johan ”Nyllet” Nylin
Erland Nylund
Leo Borg
Mats Heden
Lloyd Baltz
Filip ”Kapten” Sundblad
Adjungerade till mötet
Gabriella Rehbinder
Dennis Rundqvist
Sara Karlsson
Robert Jonsson
Ej Närvarande
Agnes Ambrosiani

§1 Inledande formalia
§1.1 Mötets öppnande
Lloyd Baltz förklarade mötet öppnat klockan 18:25 och hälsade alla välkomna
§1.2 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade
att
notera att 8 av 9 ur styrelsen närvarar och är därmed beslutsmässigt.
§1.3 Val av mötesordförande
Mötet beslutade
att
välja Erland Nylund till mötesordförande.
§1.4 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
att
välja Mats Heden till mötessekreterare.
§1.5 Val av justerare
Mötet beslutade
att
välja John Lundhgren till protokolljusterare.
§1.6 Föregående protokoll
Mötet Noterade
att
Erland kontrollerar med Olle Melander vilka som postmottagare behöver ändras hos, skall dock se till
att det verkställs inom kort,
att
Mats kommer att gå djupare igenom policies, en snabb genomgång ger att inga har tillkommit sedan
2009.
§1.7 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade
att
fastställa dagordning enligt bilaga
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§2 Fråga om Inköp av papper
Det saknas 100g a4-papper, vilket är det viktigaste pappret för distriktets tryckeri.
Mötet beslutade
att
John skall köpa in papper, detta skall ske i samråd med olof.

§3 Fråga om Deklaration
Olof har mottagit deklarationsunderlag för Sverok Stockholm, och kommer gå igenom detta med revisor Dennis
Rundqvist. Deklarationen skall vara inlämnad den 3:e maj, och så är planerat att ske.
Mötet beslutade
att
notera detta till protokollet.

§4 Fråga om Vårslaget
Vårslaget kommer äga rum den 3-5 maj, och Lloyd kommer närvara i andra uppdrag. Detta är en sammankomst för
distriktsstyrelser landet över inom Sverok.
Robert Johnson lät framhålla att det är bra att de som är nya i styrelsen bevistar vårslaget.
Leo Borg Meddela att efter att ha granskat schemat att det är enbart ett socialt sammanhang.
Filip Sundblad lät meddela att det även kommer ett Höstslag, och att detta bör hållas i tankarna inför beslut.
Filip Sundblad lät föreslå, då det ingår mycket utbildning på vårslaget
att
3 ledamöter ur styrelsen skall besöka vårslaget.
Mats Heden nominerade
Olof Bjälkvall, Erland Nylund och Johan Nylin
till resan, samt
Mats Heden och Leo Borg till ersättare, skulle någon få förhinder.
Mötet beslutade
att
bifalla Filips och Mats förslag.

§5 Fråga om Realisering av verksamhetsplanen
Mötet beslutade
att
bordlägga frågan till nästa möte och förmötet på internet.

§6 Fråga om Tid för Verkställan av beslut
Mats föreslår för att beslut skall verkställas,
att
beslut skall följas upp nästa möte, och om annat ej är specificerat att det är fullföljt. Skulle styrelsen
behöva konsulteras, kan det tas upp för remiss igen.
Lloyd föreslår
att
samtliga beslut skall tidsbestämmas, samt
att
uppföljning av samtliga fattade beslut och utdelade uppdrag skall ske nästkommande möte.
Mötet beslutade
att
uppföljning av samtliga fattade beslut och utdelade uppdrag skall ske nästkommande möte.
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§7 Fråga om Signaturförteckning
Gabriella Rehbinder tyckte att det är en bra idé att ha en signaturförteckning, för att styrka äktheten hos signaturer från
styrelseledamöter.
Mats Föreslår
att
en signaturförteckning upprättas och bifogas till detta protokoll.
John föreslår
att
förteckningen ej publiceras utöver protokollspärmen.
Mötet beslutade
att
bifalla samtliga förslag, samt
att
Notera till protokollet
att
Lloyd Baltz undantar sig från signaturförteckningen på grund utav ett finmotoriskt
handikapp i händerna som gör det omöjligt för honom att framföra en konsekvent
signatur.
§§
Mötet Ajournerades 18:52 för meddelande från Valberedningen och Revisorerna.
Robert Jonsson från valberedningen bryter in och låter meddela att han finns på valberedning.sthlm@sverok.se
Dennis Rundqvist, revisor, lämnar några tankar till styrelsen; Det är bra om protokoll justeras i tid. Det är även bra om
styrelsen skulle kunna avvara en halvtimme till att diskutera hur mötena bör fungera. Beslut måste kunna kopplas till
protokoll för att en revision skall kunna genomföras. Det är även bra om kassören rapporterar vid de möten han närvara.
I övrigt lät Dennis meddela att han kommer hålla sig ajour och objektiv gällande distriktet.
Mats Heden lät meddela att han kommer se till att protokoll förs och justeras i tid.
Erland meddelar att han kommer föreslå en mötesutvärdering till nästa möte.
Gabriella Rehbinder efterlyster att beslut kring bilagor är tydliga, och att man inte bör besluta enligt otydliga bilagor.
Hon har även sammanställt en lista över saker som kan vara bra att föra en diskussion kring.
Mötet återupptas 19:04
§§

§8 Fråga om tryckverkstaden
John Lundhgren vill att maskinerna skall kunna startas upp för säker drift, dock tänker han ej utbilda eller handleda
slentrianmässigt. Han håller gärna helt och rent i tryckverkstaden, och har initierat kontakt med reparatörer och begärt
ett kostnadsförslag. John anser att skärmaskinen är det absolut viktigaste att fixa, lamminatorn har medelprio och
limmbindaren bör ej prioriteras.
Leo Borg önskar att sadeln till skärmaskinen byts ut.
John Lundhgren meddelar att det han efterlyst hos reparatörer är att säkerhetsdetaljerna skall uppdateras, kniven skall
slipas och kalibreras och saden skall bytas.
Filip Sundblad föreslår
att
Sverok Stockholm köper in en liten och billig papperskärare
John Lundhgren låter meddela att det finns på Kjell&co för 300 SEK, och en större, 50-arks för 2000, och föreslår
att
notera till protokollet att John Lundhgren ej på slentrian kommer handleda eller utbilda för tryck.
Gabriella Rehbinder tycker att Sverok Stockholm skall köpa in en liten skärmaskin direkt.
Erland Nylund tycker att John bör kolla upp ett kostnadsförslag och undrar om en handledare behövs för tryckeriet.
Filip Sundblad kan handleda för tryck, men vill inte ta uppdraget.
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John Lundhgren tänker kolla upp pris och specifikationer på skärmaskiner
Sara karlsson undrar om det inte är dags att uppdatera vår tryckeripolicy?
Leo Borg tillstyrker idén om att köpa skärmaskin.
Robert Jonsson meddelar att tidigare har det funkat med tryckkonon, och att hans datorkonto har använts och kan
användas för administration av detta. Han undrar då om detta är något som kanske borde upprättas.
Gabriella Rehbinder känner folk som kan hålla i utbildning för användning av tryckeriet.
Filip Sundblad föreslår
Att
tryckpolicyn skall anslås i verkstaden.
Leo Borg föreslår
att
undantag skall kunna göras från att skärmaskinen är avstängd, samt //Avslag
att
information skall spridas om att skärmaskinen är avstängd //Bifall
Gabriella Rehbinder låter meddela att skärmaskinen är i stort sett säker om man är ensam vid skärmaskinen.
Lloyd Balltz meddelar att försäkringar gäller ej när utrustning potentiellt är farligare än avsett.
Erland Nylund föreslår
att
en ekonomisk rapport med kostnadskalkyl och utgiftsrapport för inköp av skärmaskin skall biläggas
till nästa möte, samt
att
ärendet skall hanteras skyndsamt.
Leo Borg undrar vem som skulle göra undantagen, skulle det beslutas så?
Mats Heden upplyser om att det kan bli dyrt för den som gör undantagen, skull någon komma till skadan.
§§
Mötet ajourneras 19:34, och återupptas 19:50
§§

§9 Fråga om Onsdagsmiddagar
Gabriella Rehbinder tycker
att
en lista över ansvariga för onsdagsmiddagar skall upprättas, där man är fri att sätta upp sig på, skulle
man vilja ansvara för en onsdagsmiddag, samt
att
till listan bifogas att om ingen är ansvarig, delar samtliga närvarande vid onsdagsmiddagen på
ansvaret.
Erland nylund föreslår sålunda, samt
att
listan skall finnas tillgänglig via forumet, och
att
styrelsemedlem som närvarar, ansvarar om ingen ansvarar. //avslag
Filip Sundblad tycker att ansvaret för listan är tråkigt.
Leo Borg undrar vilka ekonomiska ramar som finns, då han saknar insikt i budgeten rörande onsdagsmiddagar.
Erland Nylund passar på att föreslå
att
Erland Nylund uppdras
att
sprida information om tid och plats för onsdagsmiddagarna till distriktets föreningar.
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Lloyd Balltz tycker att det är korkat att ha det varje onsdag, och undrar om det inte vore en idé med varannan onsdag?
John låter meddela att han ej tänker närvara om det finns risk att han utan förvarning är ansvarig.
Gabriella Rehbinder anser att onsdagsmiddagarna är en del av en förändring som lyfter kansliet. Skulle detta brytas,
kommer distriktet att sänkas. Hon låter även meddela att hon har flera intressenter till ansvariga så att hon slipper vara
ansvarig själv hela tiden. Det kommer även nya grupper till kansliet i en utsräckning som aldrig förr.
Filip Sundblad påtalar att styrelsen är dålig på att närvara, att det är bra om folk dyker upp, och att kontinuerlig
verksamhet, likt onsdagsmiddagar är bra för distriktet.
§§
Mats Heden lyfter en ordningsfråga, och föreslår
att
samtliga yrkanden som läggs skall läggas tydligt med exempelvis ”jag yrkar” framför
Mötet beslutar
att
§§
Leo föreslår
att

bifalla förslaget

information om onsdagsmiddagarna sprids.

Erland efterfrågar alternativa ansvarsformer och påminner om att det finns en kansligrupp med informell status.
John Lundhgren undrar om denna gurpp känner att de har stöd från styrelsen, och undrar om de vill formalisera sitt
ansvar.
§§
Olle Melander Adjungeras till mötet klockan 20:04
§§
Sara Karlsson påpekar att kansligruppen funnits formellt tidigare, och just nu besitter ett löst städansvar. Hon efterlyser
att en lista upprättas för ansvar på kansliet som läggs ut på forumet, men styrelsen skulle inte behöva ha del i detta.
Gabriella Rehbinder tycker att listan över onsdagsmiddagsansvar skall sättas upp på kansliet och forumet. Tidigare har
Olle Melander och Filip sundblad kontaktats för att samordna ansvaret för onsdagsmiddagarna. Hon anser även att en
lista är oproblematisk att ha; det är bara att man sätter upp sig så att det blir variation. Gabriella åker nämligen bort och
kan inte ansvara för onsdagsmiddagen den 10:e April.
Mats Heden påtalar att man inte behöver se det som en motsägelse att ha en lista och samtidigt mindre formellt; man
behöver inte låta listan fastställas; den kan sköta sig själv.
Gabriella Rehbinder undrar om inte Erland Nylund och filip sundblad kan utgöra samordningsanvsariga för
onsdagsmiddagarna?
Robert Jonsson tycker att det är bra om styrelsen skulle kunna närvara när föreningar besöker kansliet, för att vara
behjälpliga.
Lloyd Balltz föreslår, och tar själv ansvar för skulle det bifallas
att
en Google-Docs-lista upprättas där man kan skriva upp sig för att ansvara för en veckas
onsdagsmiddag,
att
man skall kunna ringa till samordningsansvariga, Erland Nylund för eventuella
frågor kring onsdagsmiddagarna, samt
att
en intern lista inom styrelsen upprättas för när man kan närvara vid onsdagsmiddagar.
Erland tycker det är bra med en lista och godtar ansvaret för samorning, men påtalar att agnes skulle kunna sköta detta
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Robert Jonsson tycker, och Erland föreslår sålunda
att
en SMS-grupp för ansvariga för onsdagsmiddagar skapas, vilket Erland Nylund uppdras att fixa.Sara
Karlsson tycker, och Erland föreslår sålunda
att
Google-Docs-listan skall hänvisas till från forum och kansli.
Leo Borg, tillsammans med Filip Sundblad upprepar frågan om hur ekonomin ser ut för onsdagsmiddagarna
Robert Jonsson och Olle Melander säger att onsdagsmiddagar kostar 300 SEK per onsdag.
Gabriella Rehbinder motsäger detta och säger att 450 SEK är den faktiska kostnaden, vilket ger rester om 25%,
vanligen, och undrar om man istället kanske skulle handla för 1000 SEK för tre middagar?
Lloyd tycker att distriktet skall köpa billigare basvaror.
Gabriella Rehbinder påtalar att billiga basvaror har börjat köpas in, men att har man för mycket försvinner en hel del till
”allmänt bruk”.
Olle Melande påpekar att det blir en minskad besöksfrekvens och en minskad kostnad sommarmånaderna.
Sara Karlsson påpekar att onsdagsmiddagarna varierar mellan 4 och 100 besökare, och undrar om det inte är dags att gå
till nästa punkt.
Erland föreslår
att

notera att onsdagsmiddagarna kostar 450 SEK per tillfälle, och att budgeten skall justeras om trenden
är fortsatt positiv.

Mötet beslutade
att
avslå fölande yrkande;
att
styrelsemedlem som närvarar, ansvarar om ingen ansvarar, samt
att
bifalla övriga yrkanden,

§10 Fråga om Jävsförklaringar
Mats Heden föreslår
att
styrelsen till nästa möte upprättar en lista över i vilka frågor olika ledamöter är jäv.
John Lundhgren låter meddela att han är jäv i frågor om Lilla Gillet och tillstyrker förslaget
Erland Nylund meddelar att tidigare har detta anmälts när frågan tagits upp.
Filip Sundblad påtalar att det är lätt att gå med i många sverokföreningar, och att enbart medlemskap ej kan vara till
grund för att man skall ses som jävig.
Lloyd Balltz tycker att det ser bra ut att upprätta ett sådant dokument, då det formaliserar praxis till rutin. Det är bra för
tydlighet om var man är jäv då man är ensam om att veta var man egentligen är jäv.
Mötet beslutade
att
bifalla förslaget

§11 Fråga om Adminrättigheter åt Linus Wahlgren
Olle Melander meddelar att det handlar om att Linus Wahlgren måste få praktiskt verkställa sina färdigheter, och
rapportera in hur mycket han har arbetat.
Erland Nylund meddelar att Linus Wahlgren upplever det som att han har blivit lovad en praktikplats.
John Lundhgren undrar om det inte måse finnas en handledare eller chef på plats?
Olle Melander påpekar att kravet är att han rapporterar in sitt arbete; han kan jobba hemma och ringa in, skulle det
behövas.
Lloyd Baltz påtalar att arbetsmiljön måste säkras; Inga fällor finns och saker är i bra skick, det är bra luft och det finns
en wc. Lloyd erbjuder sig även att arbetsleda linus. Han tycker även att det är välbehövligt att det här sker, då
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Nätverket kommer gå ner snart. Samtliga enheter behöver reformateras, med mera. Linus är bättre på vad som exakt
behöver göras. Med detta anförande föreslås han mötet besluta
att
Lloyd Baltz och Dennis Rundkvist gör en arbetsmiljögenomgång av kansliet och lämnar en rapport till
styrelesen,
att
Lloyd Baltz kontaktar Linus Wahlgren och dennes skola i syfte att ta reda på vad som krävs för att
praktiken skall fungera i enlighet med svensk lag och skolans regelverk,
att
Lloyd Baltz ges befogenheten att besluta om huruvida frågan om Linus Wahlgrens praktikplats skall
bifallas eller avslås, samt
att
Lloyd Baltz ges befogenhet av styrelsen
att
fatta beslut i frågor om utvecklingen av distriktets IT-Miljö.
Lloyd meddelar att han kommer kommunicera med Linus Wahlgrens skola gällande ansvaret för praktiken.
Dennis meddelar att det inte är några problem att genomföra en riskanalys, och att skolans försäkring kommer gälla.
John Lundhgren är skeptisk men tycker att liggande förslag är vettigt.
Olle Melander låter påtala att ingen handledare eller ansvarig behöver finnas på plats; det hela kommer räknas som
arbetspraktisk utbildning, och det som behövs är arbetsuppgifter och ett papper som säger vilka de är och vem som är
ansvarig kontaktperson. Styrelsen måste godkänna, och Daniel Aremyr kan ge Linus Adminrättigheter om styrelsen
beslutar sålunda.
Leo Borg och Erland Nylund undrar när Linus Wahlgren måste börja
Olle Melander låter meddela att Linus kan börja så fort som möjligt.
Mötet beslutade
att
bifalla Lloyds förslag.

§12 Fråga om Fortsatt ansvarsföredelning
Mats Heden och John Lundgren föreslår
att
Ansvarsfördelningen lyfts ut till ett ej bilagt dolument, där stående ansvar justeras in
John Lundgren förslår även
att
Filip Sundblad utses till kansligruppssamordnare
Mötet beslutade
att
bifalla förslagen.

§13 Fråga om Arbetssätt och återkoppling
Lloyd Baltz tycker att vi bör lägga in alla beslut och uppdrag i ett GANT-Schema på google; det finns flera fält för
tydlighet; Status, Tid, Resurs, Kvalitet och Tre olika färger för återkoppling; Rött, gult grönt. Systemet är bra för att få
översikt. Likväl bör man inte fråga varför något misslyckats, utan istället vad som behövs för att fullfölja. Det finns
mängder med detaljer att manipulera, och detta system uppfyller besluten ur föregående punkt.
Erland Nylund tycker att detta borde skickas ut, så att alla kan kolla och utvärderar nästa möte.
Mats Heden föreslår
att
ett GANT-Schema upprättas i Google-Docs som styrdokument, och
att
detta till del anses besvara föregående punkt.
Erland Nylund föreslår
att
Uppdra åt Lloyd och Mats att verkställa detta.
Mötet beslutade
att
bifalla samtliga förslag
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§14 Fråga om Specificering av styrelsens budget
Erland Nylund påpekar att denna post måste förtydligas; Utbildningar är viktigt, kommunikation med resten av sverok
likväl, och det kan vara bra att spränga in viss rekreation.
Lloyd Baltz föreslår, och mötet beslutade
att
frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.
§§
Mötet Ajournerades mellan klockan 21:10 och 21:12
§§

§15 Fråga om Kompetensutveckling
Lloyd Baltz anför att det kan vara beklagligt när folk inte kan det som behövs. Det finns många gratis eller billiga
utbildningar att tillgå, och bra att inventera vad folk egentligen kan. Lloyd föreslår därmed
att
Lloyd Baltz blir styrelseintern Utbildningsansvarig,
att
Lloyd Baltz genomför en kompetensinventering i styrelsen, samt
att
aktica i distriktet erbjuds inom ramen för budget möjlighet att genomföra kompetensutveckling.
Leo Borg påminner om att det kan vara bra att hitta kanslistkompetens.
Erland Nylund föreslår
att
prioriteringar skall göras efter att inventering fullföljts.
Mötet beslutade
att
bifalla förslaget

§16 Fråga om Utbetalning av beviljade projektbidrag
Erland Nylund undrar om Olof Bjälkvall har koll än?
Olof Bjälkvall meddelar att han ännu ej hunnit sätta sig in i vilka bidrag som behöver betalas ut.
Filip Sundvall låter meddela att han har koll.
John Lundhberg föreslår därmed
att
Olof Bjälkvall och Filip Sundblad undersöker vilka bidrag som ej betalats ut, och åtgärdar det som
eventuellt behövs.
Lloyd Baltz anför att pengarna måste betalas ut, även om arrangemangen ej uppfyllt förväntningarna. Skulle
evenemanget ha ställts in, skall inga pengar betalas ut. Har det däremot ställts in på grund av att bidrag ej betalats ut,
skall pengarna betalas ut och en ursäkt ges.
Leo Borg anför att pengar bör delas ut oavsett, har det beslutats så.
John Lundhgren anför att har det genomförts, bör de få ersättning för det som bidraget skulle täcka. Skulle projekten ha
ställts in, bör inte pengar betalas ut.
Erland Nylund påpekar att underlaget är undermåligt, men att saknade villkor ej får förändra huruvida bidrag skall
utbetalas.
Mats Heden förslår mötet besluta
att
låta diskussionen utgöra underlag för kommande beslut och utbetalningar.
Mötet beslutade
att
bifalla förslagen.
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§§
Gabriella Rehbinder påminner om sin lista för gruppsamverkan.
Mats Heden yrkar, på grund av tidsbrist
att
övriga frågor bordläggs till nästkommande möte efter en kortare föredragning.
Leo Borg vill att saker ej glöms bort genom en perpetuell bordlägning.
Erland Nylund föreslår
att
det skall förtydligas vid varje fråga till om det bordläggs till förmötet eller till nästa fysiska möte, eller
om det eventuellt skall diskuteras.
Mötet beslutade i enlighet med förslagen.
§§

§17 Bordlagda frågor
§17.1 Fråga om Kommunikationskanaler
Erland håller på att sammanställa vilka kanaler som är sunda att nyttja, samt söker införskaffa användaruppgifter till
bland annat distriktsmailen.
§17.2 Fråga om utformning av protokoll och protokollsnumrering
Mötet beslutade per förslag från Mats
att
numrering av protokoll skall ske per verksamhetsår, och i övrigt bordlägga frågan.
§17.3
§17.4

Fråga om tillgång till kansliet
Stående fodringar

§18 Frågor bordlagda till förmötet
§18.1 Fråga om kickoff
§18.2 Fråga om Möte för grupputveckling
Erland Nylund kommer att föredra denna punkt
§18.3 Fråga om Policys
Mats Heden förmedlar gällande policybeslut, och Filip Sundblad leder diskussionen på facebook.
§18.4 Välkomstbrevet:
Agnes ambrosiani kommer undersöka dagens brev och föreslå ändring till förmötet.

§19 Diskuterade frågor
§19.1 Fråga om städning av kanslet
Gabriella Rehbinder meddelade att en lapp kommer sättas upp för de som vill hjälpa till med städning eller kansliet
inom kansligruppen i övrigt.
§19.2 Fråga om tillgänglighet för kontaktuppgifter
Lloyd Baltz meddelar att man ej får publicera personuppgifter utan samtycke enligt PUL. De som vill vara tillgängliga
från hemsidan kan meddela detta till Erland Nylund eller Johan Nylin.
Leo Borg kommer lägga upp vilka som är ledamöter av styrelsen på Sverok Stockholms Facebookfanpage.
§19.3 Fråga om överlämning från Olle
Mötet noterade
att
överlämning från tidigare styrelse integrerats i detta möte.
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§20 Mötets avslutande
Erland Nylund förklarade mötet avslutat klockan 21:47 och tackade för visat intresse.

Erland Nylund, Mötesordförande

Mats Heden, Mötessekreterare

John Lundhgren Protokolljusterare
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Bilaga 1, Dagordning
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Bilaga 2, Signaturförteckning

Styrelsens Signaturer1
Agnes Ambrosiani, Ordförande

Erland Nylunnd, Vice Ordförande

Olof Bjälkvall, Kassör

Mats Heden, Sekreterare

Johan Nylin

Filip Sundblad

Leo Borg

John Lundhgren

Revisorernas Signaturer

1

Dennis Rundqvist, Förtroendevald Revisor

Gabriella Rehbinder, Revisorsersättare

Johan Rönnqvist, Auktoriserad Revisor

Carl Sandén, Auktoriserad Revisorsersättare

Lloyd Baltz undantagen per beslut enligt protokoll 2/2013, §7
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