
Mötesanteckningar och protokoll för

vBytes styrelsemöte

Google Meet Söndag 21/3 kl 20.00

Deltagare: Krister, Mia, Helene, Nicolas, Heiti

1. Mötets öppnande

2. Val av mötets ordförande

Till ordförande valdes Krister.

3. Val av mötets sekreterare

Till sekreterare valdes Heiti

4. redovisning av ekonomin just nu

● Helene, kassör, redovisar ekonomin.

● Makersteamet (Nicolas, Heiti, Krister) kommer att

träffas på måndag (22 Mars), inventera och ta fram en

lista på ytterligare investeringar som behövs inför

makerskvällarna.

5. Redovisning av arbetet i lokalen

● Arbetet har kommit såpass långt att det nu går ha

verksamhet i lokalen. det är lite “finish” kvar,

myshörna, avskiljning, belysning, fler verktyg osv.

● Arbete pågår med att få ordning på de tv-spel som vi

fått donerat (Hammar & Dennis)

● Helene undersöker vart man köper in pyssel billigast.



● Vi hjälps åt att undersöka vart vi kan köpa in färger

för pimp.

● Vi har fått ok för lokalen från brandsynpunkt. Heiti

och Krister berättar bakgrunden till hur frågan kom

upp.

● Vi behöver fixa fåtölj vid myshörnan: kolla

begagnadmarknaden. (Helene)

● Vi behöver annonsera för begagnade leksaker. Mötet

beslutade att Heiti lägger upp ett inlägg via facebook

och där vi hjälps åt att sprida.

● Diskussion om biostolar; saccosäck eller solstolar? Vi

enades om att vi kollar på solstolslösning, lättare

att stuva undan än sacco, men  också relativt bekvämt.

Vi behöver cirka 10 st.

● Vi behöver kolla på en bättre dammsugare, Krister

skulle undersöka.

6. Information om mötet med skolan (Heiti, Krister)

● Krister och Heiti berättar om mötet med lärarna kring

samverkan.

● Samarbete kring makerskvällarna, inköp, samnyttjande

av lokalen, resor, synk med utbildning, hitta personer

i högre årskurser som kan vara mentorer, pedagogisk

hjälp från skolan osv.

● Beslut: Mötet ställde sig positiva till

samverkansinitiativet, och gav Heiti & Krister

mandatet att fortsätta samarbetet och konkretisera det

praktiska

● Mia tar även kontakt med bildläraren, kring samarbete

med Viskastrandsskolan



7. Information om makerskursen (Heiti, Nicolas, Krister)

● Nicolas, Krister och Heiti (Makersteam) berättar om

planerna med Makerskvällarna.

● Start första måndagen i April. (5:e)

● Elva träffar, en gång i veckan. Start med

introduktionsträff

● Rektorerna hjälper till att sprida via Pingpong.

● Vi går ut med anmälan brett, men vi planerar idag för

8 personer som max pga. pandemin. Regler kan ändras de

närmaste dagarna.

8. Diskutera logga för föreningen

● Mia presenterar logo, typsnitt, färger m.m. som en

fortsättning från förra workshopen där logo m.m.

diskuterades.

● Mötet enades kring färger, logotyp osv. - Mia tar fram

fungerade bilder inom någon vecka

9. Moderatorer på discord

● Vi har fått spontanförfrågan från ungdomar som vill

hjälpa till med moderering av vår “community” på

discord.

● Styrelsen ställde sig positivt till det. Roligt att

folk vill ta ansvar, positiva ringar på vattnet och vi

vill att vBytes skall på sikt tas hand om ungdomarna

till större del.

● Men först behöver vi ta fram regler för communityt så

att vi vet vilka regler som måste efterlevas och vad

mods skall göra och hålla ögonen på



● Beslut: Vi beslutade om att bjuda in dessa personer

till samtal om deras eventuella roll och ansvar.

10. Övriga frågor

● Heiti nämner att det pågår diskussion kring borås 400,

scenen, och eventuella digitalt musikskapande med

hjälp av Charlotte Brorsson och Kulturskolan. Finns

ingenting konkret att ta ställning till, utan vi söker

fortfarande formerna. Diskussion pågår kring hur

scenen är bestyckad och vilka kostnader som kommuner

tar.

11. Mötets avslutande


