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Närvarande

Ordförande Viktor Zenk
Kassör Daniel Hermansson

Ledamot Axel Flordal
Ledamot Daniel ”Vaniel” Vallin

§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 Cuboss Cuboss har via mail utvecklat sitt förslag för sponsring av SveKubs tävlingar.
I dagsläget beslutar styrelsen att ej använda oss av föreslagen kickback för
Cuboss på hemsidan då de ej sponsrar SveKub som förening - endast tävlingar.
Däremot så kan vi tänka oss att ha Cuboss-logga på både tävlingshemsidan
(WCA) samt under “Kommande Tävlingar” på svekub.se.

§5 Delegatkostnader Styrelsen beslutar att svenska delegater först och främst ska välja det billigaste
rimliga alternativet för att få både utrustning och delegat till tävlingen. Är
detta sätt post samt tåg så täcks endast fraktkostnaden av SveKub. Är det
billigaste sättet bil så utgår milersättning, vilken styrelsen beslutar ska vara
18,50 kr/mil. Denna kostnad är standard i flera andra sammanhang inklusive
hos Skatteverket, samt är en bra avvägning för både den ökade kostnaden för
att köra egen bil samt jämförelsen mot att behöva köpa en tågbiljett. I de fall
hyrbil är nödvändigt så täcks denna kostnad enligt kvitto. Allmänt gäller beslut
ovan men i specialfall, exempelvis en tävling ovanligt långt bort, så kan dessa
fall diskuteras enskilt på kommande möte. I övrigt täcks inga kostnader för
delegater; mat, boende och egna tågbiljetter betalas av delegaten själv.

§6 Sveroks riksmöte Möjligheten att skicka ombud från SveKub till Sveroks riksmöte diskuterades.
Mötet sker 19-21 november i Uddevalla. Viktor visar visst intresse för att åka,
men i sådana fall kan beslut tas av Viktor vid ett senare tillfälle, utan att
resterande styrelse behöver involveras.

§7 Uppdatering om
Swedbank

Swedbank anser att de behöver mer uppgifter och information om SveKub
för att kunna handlägga ansökan vår ansökan om ett föreningskonto. Denna
information ska skickas till dem med post efter färdigställande. Ett dokument
skapas på Drive för att kunna samarbeta med att ta fram nödvändig text och
information som ska skickas in.

§8 Uppdatering om SM
2021

SM 2021 diskuterades. Planen är att arrangera i Herrljunga 5-7:e november.
Detta är dock inte säkert på grund av att fallstatistiken gällande COVID-19
kan göra att WCA Board inte tillåter några nya tävlingar. Dessutom finns
möjligheten restriktionerna inte lättas tillräckligt fort, så att tävlingen inte
kan hållas. Beslut blir dock att; om det går att arrangera tävlingen så gör vi
det. Annars så blir det svårt att hålla ett SM 2021, då får detta skjutas upp
och vi får satsa på SM 2022. Detta får diskuteras vidare längre fram.
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§9 Bildgenerator Viktor har tagit fram en tävlingsbildsgenerator. Styrelsen är enig i att de fär-
diga bilderna ser bra ut. Därefter visades även en variant med sammanfattning
och rekord att användas efter tävlingar. Även om denna fortfarande är i ut-
vecklingsstadiet så tycker styrelsen att även dessa bilder ser bra ut. Båda är
redo att användas före respektive efter kommande tävlingar i sociala medier.

§10 Marknadsföring för
SveKub på tävlingar

Möjligheten att ta fram marknadsföring för SveKub till tävlingar diskuterades.
Detta kan antingen vara posters eller “roll-ups” som kan följa med tävlingsut-
rustningen mellan tävlingar. Alternativ för detta kan studeras till nästa möte.
Slutligen diskuterades även möjligheten att ta fram nya laminerade ark att an-
vända under blindgrenar på tävlingar, både lösa ark samt på munspelshållare.
Viktor meddelar att han ska se över detta.

§11 Antalet medlemmar i
SveKub

Slutligen diskuterades kort SveKubs medlemsantal, samt möjliga anledning-
ar till att vissa inte väljer att bli medlemmar. Det stora flertalet av svenska
deltagare blir medlemmar och möjligheten att bli medlem (inklusive medlem-
skapets förmåner) marknadsförs redan bra på tävlingshemsidorna. Däremot
kan exempelvis en QR-kod tas fram så att man på tävlingar kan fråga svenska
ickemedlemmar om de vill bli medlemmar i SveKub på plats.

§12 Mötets avslutande Viktor Zenk avslutar mötet.

Viktor Zenk
Ordförande

Daniel Vallin
Sekreterare

Axel Flordal
Justerare

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