Protokoll för styrelsemöte
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 15/1 2015 via Skype.
Närvarande: Alexandra Hjortswang, Stefan Jonsson, Johanna Taller och Linn Henriksson
§1 Mötets öppnande
Alexandra Hjortswang öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§3 Val av mötesordförande
Alexandra Hjortswang

§4 Val av mötessekreterare
Linn Henriksson

§5 Val av justerare
Stefan Jonsson

§6 Föregående protokoll
Mötesordföranden läste upp protokollet.

§7 Hus i Umeå
Under Riksmötet fortsatte planerna på ett mini-slag i Umeå i januari. På mötet med representanter
från de andra distrikten (Västerbotten, Väst och Stockholm) kom vi fram till att vi försöker få så lika
utgifter som möjligt.
Vi yrkar på att budgetera 7500 kr för att Alexandra, Janni och Stefan åker till hus-slaget i Umeå.
Mötet biföll detta.
Vi yrkar på att betala för Samir Arabi-Eters resa till Hus-slaget om Sverok säger nej till att betala.
Mötet biföll detta.

§8 GothCon-bussen
Vi har fått mail från ordföranden för GothCon, Emma, som undrar vad för info om GothCon-bussen. En
buss till GothCon kommer kosta 18020 kr enligt prisuppgift från Bergkvara buss.
Alexandra yrkar på att sätta priserna för GothCon-bussen som nedan.
Malmö/Lund-Göteborg t/r för under 26: 200
Malmö/Lund-Göteborg t/r för 26 och över: 300
Från Landskrona/Helsingborg och om någon längre upp vill åka med:
för under 26: 150
för 26 och över: 250
Det är beräknat att vi skulle land på en kostnad av max 13 000 kr för SKuD.
1 februari ska ett formulär läggas ut så det går bra ihop med sista anmälningsdatum för Gothcon (den
15e februari)
Mötet biföll detta.

§9 CrunchyCon vill låna LAN-utrustning
CrunchyCon vill arrangera LAN i februari.
Alexandra yrkar att de ska få låna vår LAN-utrustning, som vi köpte in till SydCon.
Mötet bifaller detta.

§10 Samir Arabi-Eter vill återvända till valberedningen
Samir Arabi-Eter avgick från valberedningen när han fick jobbet som RFK, men han skulle vilja återfå
positionen eftersom Jonas annars är ensam om att hitta en ny styrelse.
Med tanke på att Sanna, som är RFK i Västerbotten, är del av valberedningen för FS ser Alexandra inget
problem med detta.
Alexandra yrkar att Samir Arabi-Eter återfår sin plats i valberedningen.
Mötet bifaller detta.

§11 Nyår på Spelens hus
Det har vuxit fram en plan om att ha nyårsfirande på Spelens hus och Alexandra tänker att SKuD kan
arrangera detta.
Alexandra yrkar att SKuD budgeterar 1000 kr till detta.
Mötet bifaller detta.

§12 Skyltar på Spelens hus
Spelens hus undrar om vi kan bidra med 5000 kr till skyltar. Förslaget är att bara Sveroks logga är med
om ifall vi byter namn från SKuD till Skåne. Sedan kan vår logga finnas med föreningarnas loggor som
folieras på fönstret.
Alexandra yrkar att SKuD bidrar med 5000 kr till införskaffandet av skyltar till Spelens hus.
Mötet bifaller detta.

§13 Årsmöte
Alexandra ska skriva kallelsen till årsmötet den 28/2. Linn ska skriva verksamhetsberättelsen. Stefan
ska införskaffa en ekonomisk berättelse från Anna och sedan prata med Chris.
Alexandra kommer skriva en motion, som ett styrelseförslag, om att ta bort att det krävs minst fyra
styrelsemedlemmar för att ett styrelsemöte ska vara behörigt.
Måndagen den 2 februari på kvällen har vi möte inför årsmöte då vi ska skriva ett förslag på
verksamhetsplan och budget.

§14 Dominion-turnering
Johan Knubbe och Björn Jensen från Rönnen har bett om att tillsammans med SKuD arrangera en
Dominion-turnering den 7e februari på Spelens Hus. Alexandra kommer vara där ett par timmar mitt
på dagen och ta in uppgifter samt prata Sverok.

§15 Klostergården
29 januari arrangerar SKuD en brädspelsdag på Klostergården. Målet är att få barn att spela brädspel
och bilda föreningar.

§16 NärCon-buss
Flera medlemmar har efterfrågat en NärCon-buss.
Alexandra yrkar på att vi arrangerar en buss till NärCon med olika biljettpriser för Sverok- och icke
Sverok-medlemmar samt beroende på ålder (se förslaget för GothCon-bussen)
Mötet bifaller detta.
Alexandra åtar sig att arrangera bussen.

§17 SKuDs wiki
Wikin är ännu inte uppdaterad trots flera passerade deadlines. En ny deadline sätts till den 31 januari
för Stefan och Linn.

§18 League of Legends-turnering
LoL-turneringen, som Helsingborgs stadsbibliotek vill arrangera tillsammans med oss, kommer
arrangeras den 21 mars.

§19 Nästa styrelsemöte
Alexandra kallar till möte under första halvan av februari.

§20 Mötet avslutades
Alexandra förklarade mötet avslutat.

___________________________________
Alexandra Hjortswang, mötesordförande

___________________________________
Stefan Jonsson, justerare

___________________________________
Linn Henriksson, mötessekreterare

