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Närvarande

Ordförande Viktor Zenk
Kassör Daniel Hermansson

Ledamot Daniel ”Vaniel” Vallin
Ledamot Toni Beljo
Ledamot Helmer Ewert
Ledamot Leo Blyberg

§1 Mötets öppnande Viktor Zenk öppnar mötet.

§2 Val av sekreterare Daniel Vallin väljs till mötessektererare.

§3 Val av justerare Helmer Ewert väljs till justerare.

§4 Konton till nya
ledamöter på Google
Workspace

Nya konton till SveKubs Google Workspace ska sättas upp till styrelsens nya
ledamöter Leo Blyberg och Sebastian Alanen. Axel meddelar att Sebastians
gått bra att sätta upp, men att det är problem med Leos. Problemet med kontot
verkar vara invecklat, eventuellt något kring servrar osv, som Leo försökt lösa
utan resultat. Under mötet testar Viktor att logga in med samma uppgifter som
Leo, för att se om det ger bättre resultat. Det lösenord som egentligen borde
fungera fungerar dock ändå inte. Styrelsen beslutar att tillfråga Axel (som för
övrigt är admin för Google Workspace trots att han lämnat styrelsen) och se
om han lyckas hitta en lösning på problemet.
I tillägg till det tycker styrelsen att det finns en poäng att ha fler än en admin
till Google Workspace när Axel nu ändå lämnat styrelsen efter årsmötet.
Slutligen gav Viktor en kort introduktion till SveKubs mappar och dokument
på Google Drive till de nya ledamöterna.
Daniel V lyfter att tävlingsbildsgeneratorn numera är svår att ladda ner från
driven, antagligen på grund av en säkerhetsuppdatering i senaste versionerna
av Google Chrome kopplat till nedladdning av zip-filer. Viktor åtar sig att kika
på anledning till detta samt potentiella lösningar.

§5 Landslagskläder Styrelsen har tidigare diskuterat möjligheten att ta fram landslagskläder, samt
hur dessa ska se ut / beställas / delas ut osv. Ett förslag på stående butik
togs fram, med förhoppningen att en kund skulle kunna skriva in ett namn
(att stå på ryggen) och kunna lägga en individuell beställning ungefär som i
vilken webbshop som helst. Det personliga trycket verkar dock inte gå att ordna
genom Spreadshirt, så antingen får trycket på ryggen lösas genom preciserade
stora beställningar, eller via en annan webshop.
Styrelsen är överens om att trycket på ryggen med namn är så pass prioriterat
att det i sådana fall (om Spreadshop eller liknande inte fungerar) att stora ge-
mensamma beställningar blir bäst, med förslag på leverans till stora tävlingar,
såsom Warm Up Stockholm 2022, SM 2023 osv. Om leverans på tävling inte
är möjligt så kan frakt ordnas till kunden till självkostnadspris.
Tröjans övergripande design diskuterades. Förslag läggs på att ta fram ett antal
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designalternativ, och sedan ha en omröstning i sociala medier för att se vilken
som gillas mest. Peter Hugosson-Miller skulle kunna tas med i processen då
han visat intresse för att hjälpa till i designprocessen.
Styrelsen verkar överens om att blå är den bästa huvudsakliga färgen för tröjan,
men kanske med gula / vita detaljer osv.
Gällande betalningar är det enklaste sannolikt att ta in anmälningar via ett
Google formulär, och sedan ta betalt via Swish. Ett antagligen krångligare
alternativ kan vara att sätta upp någon form av webbsida i syfte att hantera
beställning och betalning.
Med tanke på önskan om att kunna leverera tröjorna på WUS22 så är frågan
prioriterad, för att hinna göra design, ta emot beställningar, leverans osv. Po-
tentiell deadline för sista beställning kan vara någon dag efter Fyris Cubing.
Mål läggs också fram om att ha designen klar innan slutet av månaden.
Leo, Viktor, Daniel H visar intresse för att delta i en arbetsgrupp för att ta
klädprojektet vidare (med Peter förstås).

§6 Bidrag från Sverok Ansvarig på Sverok, region Stockholm / Gotland, har läst ett par av SveKubs
styrelseprotokoll och bland annat mailat till styrelsen för att lyfta möjlighe-
ten att hjälpa till med att ta fram tröjor. Detta huvudsakligen genom stöd
med projektbidrag, med ansökan inom fasta perioder. Nuvarande ansöknings-
period stänger 30:e april, med besked senast 31a maj, vilket passar styrelsens
klädprojekt väl.
Daniel V lyfter under diskussionen även ett förslag på att ta fram någon form
av styrelse-tröja eller t-shirt att bära på tävlingar. Detta kan diskuteras vidare
i arbetsgruppen i samband med arbetsgruppens arbete.

§7 Uppdatering om Warm
Up Stockholm 2022

Tävlingen är annonserad och styrelsen hoppas på stort intresse och många
deltagare. Vidare är lokal bokad för Mental Warm Up Arlanda 2022, i Märsta,
torsdagen 7:e juli. Denna tävling håller de grenar som inte fick plats på WUS22,
alltså huvudsakligen sido- och blindgrenar.
Försöken med att kontakta SJ och boka en hel vagn på tåget mot Köpenhamn
har skrinlagts med tanke på att SJ vill ta 200kr extra per stol bara på grund
av att man bokar en egen vagn.

§8 Möte på Teams med
Sverok

Viktor och Daniel H har deltagit på ett möte med Sverok via Teams. Mötet gick
bra, feedback mottogs från Sverok gällande exempelvis saker att lägga till på
hemsidan, saker att tänka på i protokoll osv. Några av förslagen listas nedan:
Kontaktuppgifter till SveKubs revisor på hemsidan Lägga till årsmötesprotokoll
på hemsidan Lägga till info om att vi är en del av Sverok på hemsidan.
Hjälp från Sverok mottogs även vid arbetet deklarationen.

§9 Övriga frågor En fråga kring WUS22 lyftes, huruvida en intresserad volontär kan klicka i
att kunna delta vid städning av sovlokalerna trots att personen tävlar på mor-
gonen? Arrangörerna bedömer att detta går bra, då det under båda de första
grenarna på lördag- och söndag morgon finns väldigt många grupper, vilket ger
möjlighet att flytta de som deltar vid städningen till den sista gruppen.
Vidare lyftes en fråga kring hur planering av tid för kommande styrelsemöten
brukar se ut. Viktor svarar att styrelsen brukar planera detta i Messenger-
chatten när det finns tillräckligt många punkter att diskutera. Styrelsen är
enig i att detta tillvägagångssätt även i fortsättningen anses vara det bästa.

§10 Mötets avslutande Viktor Zenk avslutar mötet.
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Viktor Zenk
Ordförande

Daniel Vallin
Sekreterare

Helmer Ewert
Justerare

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