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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 Uppföljning från förra
mötet

Daniel W känner att det är mycket som inte har hunnits med av det han sagt
att han skulle ta tag i. Han siktar på att göra mycket av det i november och
december.
SM 2022: En kort utvärdering inom styrelsen genomförs. Det upplevdes som
ett lyckat evenemang generellt, med en bra lokal som låg bra till i landet.
Stolarna var dock inte optimala. Särskilt de svarta och fällbara var rätt låga och
kändes “budget” enligt vissa. Om möjligt så bör denna typ av stolar undvikas
när man oundvikligen behöver hyra in extra klappstolar till stora tävlingar i
sporthallar. För övrigt så hålls FMC-SM på söndagen efter mötet. Gällande NM
2023 så verkar Tallinn ha hoppat av, och Norge står kvar som enda intresserade
arrangör. Antagligen kommer tävlingen hållas sent 2023 enligt kontakt med
Ulrik Bredland, WCA-delegat i Norge.
Hemsidan är snabbare nu, alltså en väl värd investering på 10kr / månad.
Lite arbete med hemsidan från senaste mötet återstår. Likaså långtidsprojekt,
såsom videoguide osv.
Sociala medier: Har ej tagits tag i än. Sponsring av tävlingar: Även där återstår
att ta fram standard mail och börja ta kontakt med intressanta företag fram-
över. Daniel H har dock tagit fram ett program för att generera utlottning av
presentkort på tävlingar, vilket (med vissa tekniska reservationer) fungerade
utmärkt på prisutdelningen på SM.
Leo lyfter vidare potentiella idéer för att bredda innehållet i sociala medier. Det
skulle kunna vara exempelvis intervjuer som riktar sig mer mot nya deltagare.
Fördelaktigt att kombinera med texter och bilder, exempelvis på Instagram.
Leo kan tänka sig att kontakta Lukas (med foto och filmerfarenhet) för att
arbeta vidare med detta.

§5 Avtal med Cuboss Det gamla avalet (30 kr/deltagare på varje tävling) har löpt ut. Ett nytt förslag
från Viktor Strindell har lagts fram: Ny summa på 20 kr/deltagare, men som
läggs i en pott som vi väljer vilka tävlingar vi vill använda på. Det gör att det
kanske inte går att ha priser på alla små tävlingar, men lika mycket eller lite
mer till de större tävlingarna. Dessutom lämnade Cuboss förslag på dukar som
använts i Norge, som skulle kunna ha SveKubs- och Cuboss logga. Gällande

1



Möte 2021:STYR-08
Styretmötesprotokoll 2022-11-04

Svenska Kubförbundet

just dessa så väljer styrelsen att i dagsläget avvakta, då det inte finns plats i
Viktors förråd, och att det skulle innebära ytterligare vikt och volym att konka
till alla tävlingar.
Den nya potten på 20 kr/deltagare skulle potentiellt kunna konverteras till
prispengar (10 kr/deltagare) enligt diskussioner med Cuboss. Värt att tänka
på då är dock att det kan finnas lagar och regler kring att dela ut prispengar
till barn, vilket måste undersökas vidare innan vi eventuellt gör slag i saken.
Skulle nog primärt kunna vara aktuellt på ett SM, medans presentkort lär vara
bäst i övrigt. Värt att tänka på också att värdet i pengar ju lär bli 50 procent av
presentkorten, och alltså antagligen bli väldigt väldigt små summor i kontanter
på små tävlingar.
Daniel H lyfter att prispengar i kontanter med största sannolikhet innebär att
de som vinner pengar måste skatta för dem från första kronan. Även detta
måste analyseras noga innan vi går vidare med detta för ett SM. Presentkorten
fortsätter vi dock med tills vidare. Gällande att eventuellt höja summan per
deltagare så är förhandlingsläget inte optimalt, men kanske kan poänger göras
kring ökad exponering i sådana diskussioner.

§6 Återbetalning av
rabatter

Det kräver rätt mycket arbete varje gång någon ska godkänna en anmälan och
kolla huruvida personen har rätt till SveKub-återbetalning. Kanske vore det
istället en idé att bara göra det när anmälan till en tävling stänger? Kanske en
gång 24h efter att anmälan öppnar också?
Det går för övrigt mycket snabbare om man gör många samtidigt jämfört med
att logga in i medlemssystemet varje gång någon anmäler sig.
Styrelsen beslutar här om att ha check 24h och efter stängd anmälan. I sty-
relsens diskussion lyfter ingen dock att det verkar vara något problem att
återbetalningen väntar, utan att det borde anpassas till vad som funkar för
arrangörerna.

§7 SveKub som
storförening

SveKub har passerat 500 medlemmar, vilket gör att vi klassas som ett steg
högre upp i storlek av Sverok, och konsekvenserna av det behöver diskuteras.
Först och främst gläds styrelsen åt att det är många medlemmar! Dessutom var
vi endast 217 samma period förra året, vilket visar hur många nya medlemmar
det också strömmat till. Kravet visar sig dock efter att ha kollat upp saken
att vara 150 medlemmar och inte 500. Eventuellt så kan 500 uppkommit från
ett mötesprotokoll från Sverok, där detta dock kopplas till föreningsbidraget.
Däremot så verkar vi iom detta redan uppfylla kraven på oss som en lite större
förening. Exempel på högre krav är exempelvis kassörutbildningen för Daniel
H, samt att vi redan haft möte och kontakt med Sverok kring detta för ett par
månader sen. Vissa förbättringspunkter togs upp vid detta möte, exempelvis
krav på att revisorn ska finnas med på sidan, något som nu åtgärdats.

§8 Försäkring En fråga har uppstått vad som gäller för oss som förening om exempelvis något
händer med en tävlingslokal medans vi står som uthyrare, om utrustning stjäls
från förråd, eller liknande? Föreningsförsäkring via Sverok ett alternativ?
Medlemmar i SveKub täcks av Sveroks föreningsförsäkring gällande skador på
väg till, hem ifrån eller på evenemanget. Dessutom har SveKub någon form
av företagsförsäkring genom Sverok som täcker ytterligare vissa punkter, ex
egendom osv. Viktor tar dock på sig att undersöka mer kring detta.

§9 SM 2023 Daniel undersökte nästan 100 kommuner och mejlade fler än 20 kommuner
för att sondera alternativ för potentiella SM-lokaler. Detta har resulterat i ett
flertal intressanta alternativ där det säkerligen kan bli tävlingar, och vi ser
dessutom ett huvudalternativ för SM 2023 till ett extremt bra pris, vilken så
gott som redan är bokad för den 3-5/6 2023.
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En tanke finns om att hålla det hemligt till en början och, likt US Nationals,
ha ledtrådar i sociala medier tills folk har listat ut vilken stad det blir.
Styrelsen håller med om att ett Quiz i sociala medier är en rolig och bra idé.
Däremot är alla utom Leo i styrelsen intresserade av att veta mer om värdstaden
och alternativet redan nu, vilket gör att de inte kan vara med i själva quizet. Leo
lämnar här mötet en kort stund, medan alternativet beskrivs (både värdstaden,
samt lokalen som är mycket stor och förvånansvärt billig). Daniel tar på sig att
fortsätta arbeta med SM 2023 under de kommande veckorna.

§10 SveKub Super Series
2023

Tankar finns vidare på att arrangera ett par större tävlingar under 2023 (minst
Herrljunga Open / Kubsala i storlek) i mycket stora Folkets Park-lokaler al-
ternativt sporthallar (såsom SM 2022). Dessa skulle kunna marknadsföras med
SveKub i namnet, för att både stärka vårt varumärke, samt skapa lite mer hype
kring dessa tävlingar som är lite större och mer påkostade. Om diskussionerna
med Cuboss blir ungefär som ovan så kan dessa vara tävlingar som delar av
potten spenderas på, om vissa mindre tävlingar står över.
Lokaler som “blev över” från SM-sonderingen finns som är bra. Exempel på
dessa är sporthallar i Hässleholm och Värnamo. Föreslagsvis så bildar dessa
större tävlingar också en serie med många stopp under årets gång.
Här lyfts förslaget om att återuppliva SSL-konceptet från Helmer. Daniel me-
nar att det vid ett sådant koncept behövs mycket friare tyglar än tidigare. Ett
exempel var att det var svårt att hitta lokaler i alla delar av landet och upp-
fylla andra regler för serien som fastslogs på förhand. Ett sätt att utöka dessa
möjligheter är att sätta mer fokus på att låta externa arrangörer komma med
initiativ om tävlingar, och sedan fråga dem om den tävlingen ska ingå i det här
konceptet (om lokalen är stor och bra).
Under dessa diskussioner lyfts också en ide: “Veckans projekt”. Detta skulle
innebära att vi sätter ett eller ett par projekt varje vecka som alla som har tid
kan jobba med. Detta skulle kunna se till att vi faktiskt gör ordentliga framsteg
kring några av de frågor som vi arbetar med, och undvika att saker bara samlas
på hög. För att förenkla detta kan det vara intressant att börja använda något
verktyg för att ha koll på de projekt vi har igång. Daniel W använder Zenkit
på jobbet, och där det finns bra funktionaliteter för sådant. Daniel lägger in i
sin Zenkit att skapa en ny Zenkit åt SveKub.

§11 Inför årsmöte SveKubs årsmöte ska hållas senast sista mars och punkterna nedan behöver
tas om hand under den närmsta tiden. Daniel H meddelar att redovisningen
ikapp, och styrelsen beslutar att mötet ska hållas i mars. Daniel W lyfter
här att mötet kanske borde hållas på en vardagskväll, för att lämna helgerna
fria för tävlingar i och med den stora efterfrågan som just nu råder. Väldigt
preliminärt så sätts måndag den 13:e mars som mötesdatum. I övrigt finns
punkter (nummer 4 primärt) som behöver förberedas lite närmare årsmötet.
Styrelsens ledamöter kan för övrigt börja fundera om man vill sitta kvar även
till nästa verksamhetsperiod.
- Kontakta valberedning. - Ekonomisk redovisning. Några deklarationsproblem
om vi går plus? - När vill vi ha årsmöte? - Ta fram dokument (verksamhets-
berättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan, budget), vilket nog dock
kan göras närmare inpå.

§12 Mötesprotokoll Slutligen diskuteras kort styrelsens mötesprotokoll. Sedan starten har en LaTeX-
mall använts, så Viktor undrar om vi vill fortsätta använda LaTeX-mallen, eller
om det bara tar extra tid och jobb?
Daniel W, som är den som lärt sig och använt mallen i sitt arbete, menar att
det inte är några större problem, och att vi gott kan fortsätta som tidigare,
eftersom det i slutändan ger snygga och proffsiga mötesprotokoll.
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§13 Mötets avslutande Viktor Zenk avslutar mötet.

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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