
Protokoll för styrelsemöte

Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 30 juli 2014 på Kommendörsgatan 9a i 
Malmö.

Närvarande:
Alexandra Hjortswang,, Johanna Taller, Stefan Jonsson, Jacob Andersson och Janni Andersen

§1 Mötets öppnande
Alexandra Hjortswang öppnar mötet

§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen

§3 Val av mötesordförande
Mötet väljer Alexandra Hjortswang

§4 Val av mötessekreterare
Mötet väljer Janni Andersen

§5 Val av justerare
Mötet väljer Johanna Taller

§6 Föregående protokoll
Vi ska ha nyckelband med Sveroks logga i på Sydcon och Regnbågsfestivalen. 

§7 SydCon
Konkursnät på 5000kr och möjlighet för föreningar att söka tävlingspriser för upp till 2000kr utöver 
att vi sponsrar med att köpa in LAN-utrustning.

Stefan Jonsson, Johanna Taller, Alexandra Hjortswang, Janni Andersen och Jacob Andersson kommer 
sitta vid informations- och loppisbordet

§8 Sponsring av tävlingspriser, ansökningar
MEGA vill ha 10 Kirbygosedjur (100kr), 1 Mariofickur (500kr) och 1 Zeldaplånbok (200kr).
Mötet bifaller detta.

§9 Inköp av LAN-utrustning, uppföljning
LAN-utrustning har köpts in för ca 8000kr med hjälp av James Newnorth.

§10 Minislag under SydCon
Middag på fredag kl 19:00 (10 personer) och spontan diskussionsfika under helgen. 



§11 Regnbågsfestivalen
Jonas Hrimfei från MEGA ska sitta med pärlplattor i tältet, Samir Arabi-Eter fixar med Hearthstone, 
William Alvarez och Samir Arabi-Eter fixar fightingspel och Malmös kortspelsförening håller i Magic.   
Johanna Taller pratar med Frans Witting angående korta rollspel. Pixel Kafé får ha flyers i tältet i 
utbyte mot att SKuD får köpa presentkort till ett värde av 2500kr för 1000kr.

§12 Bidragsansökan
Airsoftförening i Svedala har sökt bidrag. 

Det föreslås att vi mailar dem och säger att vill ha en dialog med dem och sedan eventuellt skicka 
vidare ärendet till Samir Arabi-Eter gällande uppstart. I år lär inte pengar finnas att bidra i den 
storleksordningen, som kan tänkas behövas, men vi vill ändå stödja dem på något sätt i år och 
kanske även ge dem framtida bidrag. Fråga dem om hur mycket de kan tänkas vilja ha. Alexandra 
Hjortswang skriver ett svar och pratar med föreningskonsulenten.

§13 Övriga ärenden

§13.1 Tidsramar för uppgifter
Protokoll ska vara färdigt att skrivas ut två veckor efter mötet.
Alla uppgifter ska ha en deadline, om en deadline inte sätts är det automatiskt till nästa 
styrelsemöte.

§13.2 Uppsägning av gamla kansliet
Efter att alla saker flyttats ut inkom ett mail om att några av Studiefrämjandets spel var 
borta, Johanna Taller svarade att de skulle kontakta Spelens hus, vid återkoppling sa de att 
problemet var löst.

§13.3 Lokal i klostergården 
Det finns en post på forumet om en lokal på klostergården som kan nyttjas av 
ungdomsstyrda grupper. Information bör gå ut till föreningar och föreningskonsulent. 

§13.4 Level up
Andreas Hansen vill hålla någon form av Level up utbildning.  Vi informerar föreningarna 
genom infomail.

§14 Nästa styrelsemöte
Alexandra Hjortswang kallar till möte vecka 34. 

§15 Mötets avslutande
Alexandra Hjortswang avslutar mötet 15:43



___________________________________ ___________________________________
Alexandra Hjortswang, mötesordförande Janni Andersen, mötessekreterare

___________________________________
Johanna Taller, justerare


