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Närvarande
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot

Viktor Zenk
Daniel Hermansson
Axel Flordal
Helmer Ewert

§1 Mötets öppnande

Viktor Zenk öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare

Axel Flordal väljs till mötessektererare.

§3 Val av justerare

Daniel Hermansson väljs till justerare.

§4 Hemsidan

Mycket är klart säger Viktor, nästan bara sidan om hur man arrangerar på
engelska. Det kanske ska skrivas lite mer om hur man löser första lagret. Daniel
säger att vi borde skriva att de som använder guiden ska kontakta oss om det
är något som är oförståligt i texten.
Viktor har skrivit 25% rabbat på anmälningsavgifter, det är inte helt bestämt
men känns rimligt.
Flikarna är lite förändrade sedan förra gången för att göra det lite simplare.

§5 Få ut information

Vi försöker meddela om hemsidan idag och göra den offentligt till allmänheten.
Vi vill ha inlägg på facebook och instagram och nyhet på hemsidan. Facebookinlägget ska delas i speedcubing Sweden. Vi kan också nämna att det kommer
en ny tävling inom kort.

§6 Gmail

All mail går nu till gmail. Vill man ha någon specialmail eller någon speciell
grupp är det bara att prata med Axel. Axel kollar med revisorn om vi ska ha
hans information på kontaktsidan.

§7 Tävlingsbildsgenerator

Viktor har fixat ett program som gör fina bilder av tävlingsinformation för att
t.ex. lägga upp på Instagram.

§8 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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