Protokoll för styrelsemöte
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 15 september 2014 på Spelens Hus i Malmö.
Närvarande: Alexandra Hjortswang, Stefan Jonasson, Samir Arabi-Eter, Jacob Andersson, Janni
Andersen, Johanna Taller och Christoffer Bask.
§1 Mötets öppnande
Alexandra förklarade mötet öppnat
§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
§3 Val av mötesordförande
Stefan Jonsson
§4 Val av mötssekreterare
Mötet valde Alexandra Hjortswang
§5 Val av justerare
Jacob Andersson
§6 Föregående protokoll
Stefan Jonsson läste upp föregående protokoll
§7 SydCon
Förra styrelsemötets beslut gäller fortfarande då Frans Witting inte delgett några ekonomiska
handlingar för SydCon.
§8 Sveroks wiki om SKuD
Mötet beslutar att låta Stefan och Linn ta hand om informationen och uppdatera på hemsidan och
Sveroks wiki.
§9 Distriktsrepresentant på Riksmötet
Linn Henriksson, Alexandra Hjortswang och Janni Andersen kommer åka som ombud på Riksmötet.
Mötet beslutar att skicka Johanna Taller och Stefan Jonsson, som distriktsrepresentanter. SKuD står för
kostnaden för en av dem såvida de inte får plats som ombud.
§10 Möten inför Riksmötet
Alexandra Hjortswang kommer göra en skiss över ett schema för möten inför Riksmötet. Styrelsen
kommer ha ett möte och därefter kommer vi arrangera informations- och diskutionsmöten på olika
platser i Skåne utifrån intresse.
§11 Våra gårdar
Mötet beslutar att SKuD ska bidra med 1000 kr per år till Spelens hus medlemskap i Våra Gårdar.

§12 Julspelshelgen
Mötet beslutar att Julspelshelgen 2014 kommer äga rum 12-14 december. Alexandra Hjortswang,
Johanna Taller och Janni Andersen är tillsammans med Samir Arabi-Eter ansvariga för att arrangera
Julspelshelgen.
§13 Cykel, Move by bike
Christoffer Bask informerade om företaget Move by bike och föreslog att vi ska skriva ett avtal med
dem. Christoffer Bask ska kontakta företaget och undersöka möjligheterna.
§14 Open your eyes to Malmö, 23 september
Mötet beslutar att ge Janni Andersen ansvaret för att lämna material på Orkanen den 23/9 kl. 9-10.
§15 Övriga ärenden
§15.1 Mentor Sverige, Tamam
Mötet beslutar att ge Janni Andersen och Samir Arabi-Eter ansvar för att kontakta Mentor
Sverige, Tamam och liknande organisationer.
§16 Nästa styrelsemöte
Alexandra Hjortswang kommer kalla till nästa möte efter höstslaget.
§17 Mötets avslutande
Stefan Jonsson förklarade mötet avslutat.
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Jacob Andersson, justerare
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