Protokoll för styrelsemöte
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 9 november 2014 över Skype.
Närvarande: Alexandra Hjortswang, Stefan Jonsson, Linn Henriksson och Johanna Taller.

§1 Mötets öppnande
Alexandra Hjortswang förklarade mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§3 Val av mötesordförande
Mötet valde Johanna Taller.
§4 Val av mötssekreterare
Mötet valde Alexandra Hjortswang.
§5 Val av justerare
Mötet valde Stefan Jonsson.
§6 Föregående protokoll
Johanna Taller läste upp föregående protokoll.
§7 Loot crate
Mötet beslutar att köpa in 6 stycken Loot crates. Under ett års tid ska föreningar kunna nominera personer
som gjort en märkvärd insats för spelhobbyn och en gång i kvartalet kommer en Loot crate delas ut till en
vinnare. De övriga två Loot crates kommer att användas om någon ska avtackas, uppmärksammas eller
liknanade.
§8 SKuDs vänner
Alexandra Hjortswang informerade om SKuDs vänner.
§9 Årsmöte 2015, spelhelg
Mötet beslutar att lägga spelhelgen i anslutning till årsmötet 2015 de 27 februari till 1 mars.
Årsmötet kommer ligga kl. 14.00 den 28 februari.
Alexandra Hjortswang skapar ett event ikväll för detta och skickar mail till valberedningen, Jonas Hrimfei, i
veckan. Alexandra kontaktar även SKuDs vänner för att bilda en ansvarig grupp.

§10 GothCon-bussen
GothCon har bett SKuD anordna en buss till nästa års konvent. Vi kommer börja lobba för detta redan nu för
att förhoppningsvis få ihop tillräckligt med intresserade för att kunna genomföra detta.
Johanna Taller kommer skriva till Bergkvara buss i veckan för att höra vad det skulle kosta.

Alexandra Hjortswang kommer skapa ett facebookevent angående resan. Alexandra kommer även prata
med Väst om de vill dela på kostnaden genom att deras medlemmar hoppar på på vägen upp.

§11 Öppnande av Spelens hus
Alexandra Hjortswang informerade om öppnandet av Spelens hus. Det kommer öppna den 1 december för
föreningarna. Den 7 december kommer det vara öppet hus för bostadsrättsföreningen. Den stora
invigningen är inte spikad, men SKuD skulle föredra att det inte blir under Julspelhelgen.
§12 SKuDs wiki
Stefan och Linn ska fixa SKuDs wiki. Deadline för detta är 23 november.
§13 Fyll på med stödord i verksamhetsberättelsen
Vi uppmärksammade att vi kontinuerligt ska fylla i verksamhetsberättelsen.
§14 Övriga ärenden
§14.1 Kort från Skånetrafiken
Johanna Taller berättade om Jojo företagflex och föreslog att SKuD ska börja använda detta. Det är
i kort ett Jojo-kort där användaren faktureras. Johanna ska kolla upp hur det fungerar närmre.
14.2 Nyhetsbrev
För att nå ut till fler som är intresserade av nyhetsbrevet kommer vi erbjuda alla att bli
prenumeranter. Vi kommer bl.a. påtala detta genom en facebookstatus och twitter!
14.3 LOL-turnering på Helsingborgs Stadsbibliotek
Helsingborgs stadsbibliotek har bett oss om hjälp att anordna en LOL-turnering till våren. Alexandra
Hjortswang och Samir Arabi-Eter har bestämt möte med Susanne Berglund den 4 december för att
diskutera detta vidare.
14.4 Klostergårdens fritidsklubb
Jonny Kroon på Klostergården har bett oss anordna en brädspelseftermiddag för att introducera
ungarna till spelglädjen och få dem intresserade av att bilda förening.
§16 Nästa styrelsemöte
Alexandra Hjortswang kallar till möte v. 49.
§17 Mötets avslutande
Johanna Taller avslutade mötet.

