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§1 Mötets öppnande

Viktor Zenk öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Daniel Vallin väljs till justerare.

§3 Val av sekreterare

Axel Flordal väljs till mötessektererare.

§4 Google workspace

Axel jobbar på det, kan bli problem om ca. 2 veckor på grund av ett misstag
med Google Nonprofit. Han meddelar att alla ska ha fått sina inlogg. Vaniel
kunde inte logga in, men det fixades. Axel ska kolla på att fixa så att e-post
kommer direkt till Gmail.

§5 Medlemmar

Viktor tar upp frågan om det ska finnas fördelar för medlemmar av svekub,
t.ex. om det får vara lägre anmälningsavgift till tävlingar. Vaniel tror att det
har hänt på t.ex. Caltech tävlingar att studerande på Caltech inte behövde
betala avgiften. Viktor funderar på om det kan vara problem med att bara
svenska medborgare kan vara medlemmar i svekub.
Vaniel, liknar det till billigare anmälningar för volontärer på tävlingar och att
det krångligt att hantera det med WCAs anmälningssystem. Vaniel ska kolla
på hur jobbigt det blir att fixa olika nivåer av avgifter, kanske byta till att
använda svekub.se för information, anmälan och betalning. Helmer undrar
om anmälningar blir svårare med ett sådant system. Vaniel kollar vidare med
folk som har gör sånt nu.
Vaniel föreslår att vi kan ta andra förmånar från fall till fall, t.ex. billigare
t-shirts eller övernattning när det är lämpligt.
Vaniel föreslår att erbjuda guider på hur man löser olika på svekub.se till
medlemmar.
Haniel föreslår att skicka mail om kommande tävlingar till de medlemmar som
vill få dem.

§6 Protokoll

Diskussion om hur vi för protokoll, bland annat om hur formella styrelsens
olika möten ska vara. Det bestäms att det tas lite från fall till fall, men att
planeringsmöten för tävlingar t.ex. inte behövs protokollföras. Haniel nämner
att styrelsen ska rapportera hur många möten de har och är då användbart
med protokoll.

§7 svekub.se

Viktor säger att alla ska ha fått inlogg till svekub.se. Han har fixat lite grejer
på hemsidan men har tänkt att mer beslut ska tas nu under mötet. Finns länk
till att bli medlem i svekub. Vaniel föreslår guide till att delta på tävlingar,
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Viktor föreslår en tab som heter tävlingar med all information om tävlingar.
Toni föreslår att man alltid ska kunna se länkar till sociala medier. Viktor
föreslår att det skulle kunna vara i hemsidans footer.
Viktor föreslår nyheter, använda flik för nyheter eller ha på framsidan. Vaniel
tror att det är bra med att den finns med båda. Haniel tänker att vi bara visar
de senaste nyheterna på framsidan.
Viktor tycker att vi ska ha en guide till att lösa kuben. Kanske ha flera olika
typer om det finns ett behov för det.
Viktor föreslår en sida om hur man arrangerar tävlingar. Vaniel förslår en "kommande tävlingar" och en "tävla och arrangera". Toni funderar om vi ska ha med
t.ex. nordiska mästerskapen eller andra tävlingar som är aktuella för svenskar.
Viktor föreslår alla svenska tävlingar och mästerskap som gäller svenskar.
Viktor föreslår en "om svekub"eller "kontaktsida. Haniel tänker att vi även
borde presentera styrelsen där.
Det förslås att de svenska rekorden ska finnas på framsidan.
Helmer föreslår nästa svenska tävling på framsidan och att alltid ha SM framme
om den är annonserad. Vaniel föreslår att vi borde länka till WCA på framsidan.
Viktor föreslår att ha det bland presentationen av speedcubing.
Det diskuteras om sidan ska finnas på engelska. Vaniel påpekar att om vi har
tävlingsinformation måste åtminstone de sidorna finnas på engelska eftersom
det är ett krav från WCA. Startsidan och tävlingssidor borde finnas på engelska.
Viktor funderar på hur mycket som ska vara klart innan vi annonserar hemsidan.
Alla ska ha fått listan med saker att göra i Google Keep och gör det de kan för
att göra klart saker på listan.
§8 Nästa möte

Mötet beslutar att nästa möta hålls när det finns behov.

§9 Mötets avslutande

Viktor Zenk avslutar mötet.
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En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta styrelsen (styrelse@svekub.se) för kontroll eller övriga frågor.
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