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Svenska Kubförbundet
Protokoll fört vid styrelsemöte
2021-04-11
Tid: 19:00
Plats: Zoom
Närvarande
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Viktor Zenk
Daniel Hermansson
Axel Flordal
Daniel Vallin
Toni Beljo
Helmer Ewert

§1 Mötets öppnande

Viktor Zenk öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare

Daniel Vallin väljs till mötessektererare.

§3 Val av justerare

Axel Flordal väljs till justerare.

§4 Mötesprotokoll

Daniel Hermansson bifogar en mall för mötesprotokoll som kan användas i
framtiden. Även dagens mötesanteckningar förs in i denna mall efter mötet.
Beslut tas om att anteckningar bör föras även på kommande möten och att
dessa med fördel kan läggas upp på Svekubs hemsida i framtiden.

§5 Utse företrädare

Daniel Hermansson och Viktor Zenk utses till företrädare för Swedbank.

§6 Fullmakt

En fullmakt bifogas av Daniel Hermansson och ska skrivas under av Daniel
Hermansson och Viktor Zenk. Dessa underskrifter ska även bevittnas av Daniel Vallin och Axel Flordal. Utskrifter online (via mail) bör accepteras, så
dokumentet skrivs ut, skrivs under, skannas in och skickas vidare tills alla har
skrivit under.

§7 Redovisning

Kapitas rekommenderas av två studentföreningar på LiU. Beslut tas att även
Svekub kan använda detta program. Här bör även Svekubs revisor Lars Wallin
involveras. I övrigt bör det gå bra att exportera rapporter och balansräkningar
via programmet, för revisions skull. Daniel Hermansson åtar sig att testa att
skapa ett konto och testa funktionalitet i Kapitas.

§8 Hemsida

En ”.se” domän till Svekub går att använda, men ”Larsendahls” (ägarna av
domänen) vill fortsätta äga domänen ett tag till för att se till att domänen inte
”dör” om föreningen Svekub inte blir långvarig. Efter ett par år ska det vara
möjligt att ta över ägandeskapet av domänen helt. Beslut tas om att använda
Wordpress och Inleed för att driva Svekubs hemsida. I väntan på att Swedbank
blir klart så skapar Viktor Zenk hemsida med leverantörerna ovan, betalning
kan eventuellt behöva tas från gamla bankkontot om det nya bankkontot dröjer.

§9 Regional Organization

Viktor testar att skicka in en ansökan till WCA om att registrera Svekub som
en WCA regional organization. Eventuellt saknas vissa uppgifter som krävs i
detta tidiga skede, då får ansökan kompletteras igen vid ett senare tillfälle.

§10 SM 2021

Beslut skjuts upp, bland annat på grund av pandemin och osäkert kostnadsläge
för att hyra lokaler, bord, stolar osv. Ett datum bör på senare möte bestämmas
som en deadline för när situationen kring pandemin ska vara så pass gynnsam
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att ett SM kan garanteras, för att först då fatta de slutgiltiga besluten och
kunna gå ut med tävlingen officiellt.
§11 Mötets avslutande

Viktor
Zenk

Elektroniskt
undertecknad
av Viktor Zenk
Datum:
2021.07.13
17:05:34 +02'00'

Viktor Zenk avslutar mötet.

Daniel
Vallin

Elektroniskt
undertecknad
av Daniel Vallin
Datum:
2021.07.13
00:40:45 +02'00'

Viktor Zenk
Ordförande

Digitally signed

Axel by AxelDate:Flordal
Flordal 2021.07.13
17:09:54
+02'00'

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