Protokoll för styrelsemöte
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 15 juli 2014 på Kommendörsgatan 9a i
Malmö.
Närvarande:
Alexandra Hjortswang, Linn Henriksson, Johanna Taller, Stefan Jonsson och Samir Arabi-Eter.
§1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3 Val av mötesordförande
Styrelsen valde Alexandra Hjortswang.
§4 Val av mötssekreterare
Styrelsen valde Linn Henriksson.
§5 Val av justerare
Styrelsen valde Stefan Jonsson.
§6 Föregående protokoll
Alexandra Hjortswang läste upp protokollet.
§7 Inköp av marknadsföringsmaterial
Alexandra kollar upp roll-ups med hjälp av Bask. SKuD ska göra ett utskick (i samarbete med Spelens
Hus) till medlemsföreningar där de kan gå med och köpa roll-ups samt annat marknadsföringsmaterial
tillsammans. Eventuellt så ska vi kunna ordna någon rabatt.
Företaget som är på förslag heter Edde Reklam, vilka ska ha många olika trycksaker till bra pris. Kan vi
ordna gemensam t-shirtbeställning med Spelens Hus?
Vi kanske kan ha sponsorlogor på t-shirts? Kolla upp möjliga designer och var vi kan placera dem. Kan
vi ordna röda tröjor med gula logotyper?
§8 Motion nr. 2 från årsmötet
Sverok SKuD ska tillsätta en arbetsgrupp som undersöker möjligheter, risker och konsekvenser av att
Malmö skulle bli en egen organisation.
Spelens Hus kanske kan vara den här gruppen?
Ska vi skicka någon som deltar på nästa Spelens Hus möte?
Det är viktigt att det inte är enbart Malmöföreningar som sitter i den här arbetsgruppen.
I nästa utskick till alla föreningar, det som handlar om mötet om spelens hus, så skriver vi att vi söker
personer till denna arbetsgrupp.

§9 Ansökan om pengar till Julspelhelgen
SKuD har tidigare arrangerat eventet i Göransborg med hjälp av Maria Rodén och Fredrik Palmqvist,
som i stort sett haft hela ansvaret. Johanna ska kontakta dem i år igen och fråga om de är intresserade
av att hålla i det igen, samt informera dem om ändringarna, som vi vill göra gällande evenemanget.
Vi vill införa något slags depositionsavgift för att förhindra att deltagare, som anmäler sig, hoppar av i
sista minuten. Tanken är att deltagarna betalar 200 kr för att sedan få tillbaka dem när de kommer.
Styrelsens förslag är att Julspelhelgen arrangeras på Spelens Hus i år eftersom det kommer bli mycket
billigare. Kan vi ordna sovsalsplatser på ett likanande sätt som SydCon och Regnbågsfestivalen?
När vi arrangerar i Malmö kan en privatperson söka bidrag från Fritidsexpressen och Kulturexpressen i
Malmö Stad åt SKuD. Johanna Taller gör detta.
Vi bör ha ett program för helgen. Ett förslag är en föreningsutbildning första dagen samt någon
nybörjarkurs i brädspel eller magic. Samtidigt ska det finnas ett par lokaler lediga som alltid är öppna
för fria aktiviteter. Eventuellt kan vi ordna en föreningskamp där de får tävla.
Evenemanget kommer sedan utvärderas för att se om förändringarna för Julspelhelgen var
gynnsamma.
§10 Inköp av LAN-utrustning
Mötet tog beslut om att köpa in LAN-utrustning för 250 personer samt kablar. Det är beräknat att
kosta 8000 kr. Utrustningen är tänkt att lånas ut till föreningar, som ett sätt att sponsra dem.
Vi bör köpa in någonting att transportera den i samtidigt. Alexandra Hjortswang pratar med James
Newnorth.
§11 SydCon
Johanna Taller kommer vara där som spelledare, men står gärna och informerar i ett par timmar.
Alexandra Hjortswang vill vara där. Stefan Jonasson kan vara där i ett par timmar för att informera om
SKuD. Linn Henriksson kan inte. Vi ska kolla med Jacob Andersson.
Förslaget är att sitta där är dagtid mellan förslagsvis 10-16. Vi kommer troligen ha ett loppisbord på
Sydcon. Johanna Taller ska kolla upp det.
§12 Minislag under SydCon
Ordförandena från Väst, Kalmar-Blekinge och Jönköping-Kronoberg kommer ner till SydCon med ett
antal styrelsemedlemmar. Vi planerar att äta middag på fredagskvällen.
§13 Regnbågsfestivalen
Nörd på Pride är i ungdomstältet den 9/8 och vill ha en spelhörna arrangerad av SKuD och Spelens
hus. Johanna Taller och Alexandra Hjortswang vill vara där. Linn Henriksson och Stefan Jonsson säger
ja, men med reservation för ändring.
Alexandra Hjortswang och Johanna Taller skickar ut info om att vi kommer vara där.

§14 Fastställande av arbetsordning
Förra gången sa vi att Facebook kommer användas som diskussionsforum och Trello som
uppgiftskalender. Det finns också en kalender kopplat till SKuDs gmail-konto.
När uppgifter kommer upp:
1. Alexandra Hjortswang eller den som hittar en uppgift skriver in det i Facebook
2. Någon tar på sig uppgiften och skriver in det i Trello
Stefan Jonsson har ansvar för att uppgifterna kommer in i Trello. Efter varje styrelsemöte kollar han
protokollet. Arbetsuppgifter följes upp på styrelsemöten under uppläsning av föregående protokoll.
§ 14 Övriga ärenden
§ 14.1 Förändringar i styrelsen
Magnus Sjöstrand har beslutat sig för att hoppa av styrelsen. Alexandra Hjortswang har pratat
med honom om ett dokument med en underskrift där det står att han avgår från styrelsen. Vi
väntar också på ett styrelseprotokoll, som han skall ha skrivit.
Frågan är om vi ska ta in en person som är adjungerad, kan komma med synpunkter men inte
har en beslutsrätt. Janni Andersen är på förslag och godkännes.
Linn Henriksson kommer i höst att flytta till Växjö, men stannar kvar i styrelsen.
§14.2 Vem tar på sig ekonomiskt ansvar
Mötet beslutade att Stefan Jonsson blir ekonomiskt ansvarig för SKuD. Han pratar med Anna
Netzell och får reda på hur det fungerar.
§15 Nästa styrelsemöte
Förslag på datum läggs upp senare idag i Facebookgruppen.
§16 Mötets avslutande
Alexandra Hjortswang förklarade mötet avslutat

___________________________________
Alexandra Hjortswang, mötesordförande

___________________________________
Stefan Jonsson, justerare

___________________________________
Linn Henriksson, mötessekreterare

