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Närvarande
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Viktor Zenk
Daniel Hermansson
Axel Flordal
Toni Beljo
Helmer Ewert

§1 Mötets öppnande

Viktor Zenk öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare

Axel Flordal väljs till mötessektererare.

§3 Val av justerare

Toni Beljo väljs till justerare.

§4 Sammarbete med
Cuboss

Viktor visar upp förslaget som har kommit in från Viktor Strindell på Cuboss.
Ett exempel på sammarbete är att svekub får 30 kr per deltagare och att svekub
har Cuboss logga på saker. Cuboss föreslår även att kunna ge ut presentkort
eller kuber som av någon anledning inte säljs som priser, eller .00 kuber.
Viktor är positivt inställd och tror att det skulle förenkla samarbetet med
Cuboss som redan finns.
Axel påpekar att vi kanske inte borde specifikt stödja en viss kub-affär.
Daniel nämner att Alega är den andra kubförsäljaren, men att de har en ganska
annorlunda marknad än Cuboss.
Viktor säger att andra eventuella sponsorer skulle kunna vilja vara själva men
att vi kan be Cuboss att inte sponsra just den tävling.
Viktor tror att ett fast upplägg är bra och blir väldig användbart i och med att
man kan planera tävlingar enklare.
Daniel tror att det kan vara negativt om någon annan sponsor blir arg för att
de inte får samma möjlighet att göra reklam på vissa ställen.
Helmer tycker att det var Cuboss som kontaktade så de har tagit den chansen.
Toni undrar vilka sponsorer som skulle kunna bli upprörda. Daniel förklarar
att om en annan sponsor vill t.ex. ha reklam på timers är den platsen redan
tagen.
Viktor tänker att vi borde kolla mer på detaljer och att det ska finnas en
tidsgräns på samarbetet. Han funderar också vidare på att det ofta inte är
känt på hur många som kommer på en tävling förän ca. en vecka innan.
Toni tycker att vi kan använda hur många vi tror att det ska komma på en
tävling för att komma fram till vilket stöd vi ska få från Cuboss. Helmer tycker
att det varierar för mycket och att man enkelt kan bli förvånad över hur få eller
hur många som kommer på en tävling.
Toni tycker att kuber som priser är att roligt. Viktor föreslår att t.ex. bästa
newcomer kan få ett pris i form av kub eller liknande.
Viktor mejlar till Cuboss och förmedlar vad vi har sagt.
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§5 Uppdatering om bank
och bokföring

Ingen uppdatering från Swedbank än. Daniel skickar ett mejl och kollar vad
som händer på den fronten. Kan bli problem med att semester och sådant
börjar nu.
Daniel skapade ett konto på bokföringsprogrammet Kapitas och det verkar
vara smidigt och bra.

§6 Google Workspace

Axel säger att det blev mycket i skolan efter förra mötet och att han sedan
glömde bort det. Ska kolla lite mer på vad som faktiskt behövs fixas för att vi
ska få vår mejl till G-mail kontona.
Viktor tänker att vi borde använda driven som är kopplad till Google. Det
går bland annat att ha saker att ta upp på nästa möte i ett dokument eller
guider till hur man arrangerar och så får arrangörer duplicera de relevanta
dokumenten och fylla i detaljerna för deras tävling.

§7 Hemsidan

Mycket på hemsidan är färdigt, rekorden skrivs in manuellt och det är ganska
jobbigt att försöka automatisera det.
Det finns en länk till där man registrerar sig för att bli medlem i Svekub på
framsidan.
Finns språkinställning där vissa sidor kommer översättas till engelska. Sociala
medier finns i footern. Finns ett formulär för att maila styrelsen så att vi kan
ändra medlemmars uppgifter.
Kommande tävlingar använder WCAs api för att visa tävlingar. Dock är de i
fel ordning ibland. Just nu länkar de till WCA-sidan.
Finns instruktioner på hur man lägger upp animerade kub.bilder på sidan för
lösningsguiden, detta är för styrelsen internt.
Hur man arrangerar en tävling finns det guide för på hemsidan. Dessutom finns
WCAs tävlingsguide på svenska och kan länkas för att kolla på hur man tävlar.
Finns formulär för att anmäla intresse för att arrangera en tävling.
Ska lägga till något som är mer riktat till andra organisationer mer än privatpersoner.
Det stora som är kvar är lösningsguiden och kommande tävlingar eftersom vi
ska fundera på hur vi ska göra med anmälningar.
Kanske saknas lite bilder från hemsidan, men då behöver vi ha lite bilder att
publicera. Ett föreslag är bilder på alla styrelsemedlemmar och på andra diverse
platser. Vi lägger in bilder om vi har några bra.

§8 Nästa möte

Nästa möte planeras till 2021-07-13. Vi försöker bli klara med hemsidan tills
dess.
Toni påpekar att vi kanske borde arrangera en tävling som första grej eftersom
det snart börjar bli möjligt att faktiskt arrangera tävlingar.

§9 Mötets avslutande

Viktor
Zenk

Elektroniskt
undertecknad
av Viktor Zenk
Datum:
2021.06.17
17:09:10 +02'00'

Viktor Zenk avslutar mötet.

Digitally signed

Axel by AxelDate:Flordal
Flordal 2021.06.17
17:14:15
+02'00'

Viktor Zenk
Ordförande

Toni
Beljo

Elektroniskt
undertecknad
av Toni Beljo
Datum:
2021.06.15
23:00:25 +02'00'

Axel Flordal
Toni Beljo
Sekreterare
Justerare
En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta styrelsen (styrelse@svekub.se) för kontroll eller övriga frågor.
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