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Svenska Kubförbundet
Protokoll fört vid styrelsemöte
2022-02-07
Tid: 19:30
Plats: Zoom
Närvarande
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Viktor Zenk
Daniel Hermansson
Axel Flordal
Daniel ”Vaniel” 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

Daniel Hermansson väljs till justerare.

§4 Årsmöte

Styrelsen har tidigare beslutat om ett preliminärt datum för årsmötet till den
13:e mars, klockan 19:00. Detta datum och klockslag fastställs av nu av styrelsen. Viktor planerar att skicka ut en kallelse inom ett par dagar via Sveroks
system.
Valberedningsarbete: Anders Berggren agerar valberedning och har börjat med
detta arbete inför mötet. Han planerar att kontakta styrelsens ledamöter under
de kommande dagarna för att se om fortsatt intresse för styrelsearbete finns, i
tillägg till att undersöka potentiellt intresse hos utomstående.
Dokument att förbereda:
Verksamhetsberättelse: Det finns redan ett förslag på verksamhetsberättelse,
som har fyllts i löpande under året med bland annat genomförda tävlingar.
Viktor tar på sig att färdigställa denna inför årsmötet.
Verksamhetsplan: Viktor tar på sig att förbereda även denna, liknande förra
årets version.
Ekonomisk redovisning: Daniel H tar fram en enkel redovisning över SveKubs
ekonomi från Kapitas inför årsmötet. Denna kan sedan användas under mötet
för att presentera inför mötesdeltagarna.
Budget: En ny budget behöver tas fram för kommande verksamhetsår. Denna
är ganska svår att planera med tanke på att det är svårt att veta exakt hur
många tävlingar som arrangeras på ett år. Då tävlingarna ändå planeras i syfte
att gå med en liten vinst så kan en allmän post för “tävlingar” planeras in i
budgeten som en planerad men mindre intäkt. Viktor och Daniel H planerar
att diskutera vidare kommande budget på egen hand inför årsmötet.

§5 PayPal

Daniel H informerar om att det är dyra avgifter att föra över pengar för att
betala WCA Dues direkt till amerikanska konton. Därför funderar Daniel H på
om SveKub bör skaffa ett PayPal-konto som sedan kan användas för att betala
WCA Dues till WCA. Ingen i styrelsen motsäger sig detta, så Daniel H tar på
sig att undersöka detta vidare.

1

Möte 2021:STYR-07
Styretmötesprotokoll 2022-02-07
Svenska Kubförbundet

§6 SveKub landslagskläder
/ Merch

Daniel V har kontaktat delegater i Danmark och Finland för att se hur de har
gått till väga för att erbjuda landslagskläder. De har båda använt i princip samma upplägg och har satt upp en anmälningsperiod där man som privatperson
får specificera önskad storlek och tryck. Därefter beställs alla dessa tröjor på
samma gång i en bulk-order för att kunna dra nytta av mängdrabatter. Slutligen distribueras tröjorna primärt på tävlingar, men i andra hand kan dessa
postas mot en extra kostnad.
Vidare har Daniel V också kollat på Spreadshop (via Spreadshirt) där SveKub
kan förbereda design på landslagskläder och andra typer av merch. Därefter
kan en självgående shop öppnas där privatpersoner själva kan beställa produkter löpande för att sedan skickas direkt från fabrik till köpare. Lösningen är
dyrare på grund av utebliven mängdrabatt och ökad fraktkostnad, men med
ökad flexibilitet sett till beställningsintervall och produktutbud. SveKub kan
även välja om vi vill tjäna pengar på försäljningen eller inte. Prisexempel för
en “premiumhoodie” med tryck enbart på framsidan är 285 kr per hoodie utan
vinst, samt frakt i Sverige på 76 kr. Vid tryck även på baksidan så ökar kostnaderna till cirka 400 kr totalt inklusive frakt. Viktor noterar även att Spreadshop
erbjuder en allmän rabatt på 15 procent på samtliga ordrar under de två första
veckorna vilket är passande inför en eventuell lansering från SveKub.
Vidare har Daniel V tagit fram ett prisförslag från Teamshirts (samma tröja
som på Spreadshirt / Spreadshop). 25 st hoodies kostar 270 kr/st inklusive
frakt. Detta är dock utan personliga tryck, såsom personliga efternamn, vilket
skulle öka kostnaderna. Daniel V kollar vidare kring kostnader för personliga tryck, vilket riskerar att kosta upp till 450 kr/st på samma sida om inte
mängdrabatter kan användas.
Viktor nämner en idé om att först göra bulk-beställning för alla intresserade, och därefter sätta upp löpande försäljning via Spreadshop. Även bulkbeställningen kan eventuellt göras från Spreadshop för att reducera frakten om
detta skulle vara billigast. Styrelsen gillar i allmänhet det föreslagna upplägget.
Avslutningsvis diskuterades även frågan om hoodies eller jackor är mest efterfrågade av potentiella köpare. Fördelar finns med båda, men de en majoritet
enas slutligen om att hoodies nog är det primära alternativet för en bulkbeställning.

§7 SveKub nominera sig
själv som ansvarig för att
betala WCA dues

Tidigare har Daniel V fått ta emot alla fakturor från WCA Financial Committee (WFC), alltså WCA Dues efter varje arrangerad tävling. Då SveKub ändå
betalar dessa fakturor numera så ber Daniel V att Daniel H skickar ett mail
till WFC så att de skickar WCA Dues direkt till SveKubs kassör istället för att
behöva ha en delegat som mellanhand.

§8 Warm Up Stockholm
2022

En lokal är numera bokad: Torvalla sporthall (A1/A2/B-hallen) på Torvalla
Sportcentrum. Dessutom har en intilliggande lokal bokats för övernattning.
Tävlingen går av stapeln den 9-10:e juli, alltså helgen innan kub-EM i Köpenhamn. Frågan om golvförläggning under tävlingen diskuteras i styrelsen. Natten
till söndag kommer detta att erbjudas, men däremot är natten till lördag och
natten till måndag inte självklart. Styrelsen kommer överens om att natten till
lördag är prioriterad över natten till måndag, om detta går att lösa relativt
prisvärt och smidigt. Avslutningsvis diskuterades även eventuell sightseeing i
Stockholm, gemensam tågresa samt FMC-tävling på tåget, men det är frågor
som kommer behöva planeras vidare efter hand.

§9 Mötets avslutande

Viktor Zenk avslutar mötet.
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Viktor
Zenk

Elektroniskt
undertecknad
av Viktor Zenk
Datum:
2022.02.28
20:13:34 +01'00'

Daniel
Vallin

Elektroniskt
undertecknad
av Daniel Vallin
Datum:
2022.02.15
19:24:19 +01'00'

Viktor Zenk
Ordförande

Daniel Elektroniskt
undertecknad av
Hermansson
Herman Daniel
Datum: 2022.02.28
19:31:37 +01'00'
sson

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