Protokoll för styrelsemöte
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 17 Augusti 2014 på Spelens Hus i Malmö.
Närvarande: Alexandra Hjortswang, Linn Henriksson, Johanna Taller, Stefan Jonsson, Janni Andersen,
Samir Arabi-Eter och Jens Bergenholtz.
§1 Mötets öppnande
Alexandra Hjortswang öppnade mötet
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen bifölls
§3 Val av mötesordförande
Alexandra Hjortswang valdes till mötesordförande
§4 Val av mötssekreterare
Linn Henriksson valdes till mötessekreterare
§5 Val av justerare
Johanna Taller valdes till justerare
§6 Föregående protokoll
Alexandra Hjortswang läste upp föregående protokoll
§7 SydCon
SydCon rapporterar att arrangemanget har gått back i år. Vi vill ha resultatrapporten innan vi går med
på att betala ut konkursnätet vi kommit överens om eftersom vi tror att de har resurser sedan tidigare.
Alexandra Hjortswang ska kolla upp detta.
Loppisen vi höll i gick bra.
§8 Malmöfestivalen
Eventbolaget Wicked Media har kontaktat Spelens hus som i sin tur tagit in SKuD för att hjälpa till att
arrangera en FIFA-turnering på Malmöfestivalen.
Mötet beslutar att sponsra evenemanget med ett presentkort från Playoteket på 700 kr.
De som ska sitta i containern kl 15-20:
Tisdag: Alexandra Hjortswang, Stefan Jonsson?
Onsdag: Alexandra Hjortswang, Stefan Jonsson?
Torsdag: Linn Henriksson, Stefan Jonsson?

§9 CrunchyCon
Linn Henriksson, Stefan Jonsson och Johanna Taller ska dit. De ordnar loppis och teckningstävling för
SKuD. Priser i teckningstävlingen är presentkort från Sci-Fi Bokhandeln.
Det finns ett problem med brist på bord. Alexandra Hjortswang kollar med Jonas Hrimfrei om han kan
hjälpa till att frakta från Spelens Hus. Andra saker måste fraktas dit såsom broschyrer och
beachflaggan.

§10 Studiebesök på Spelets hus i Göteborg
Cecilia Hällstrand, ordförande i Väst, har bjudit in Alexandra Hjortswang och Samir Arabi-Eter på
studiebesök på Spelets hus i Göteborg. Mötet beslutade att ge dem reseersättning för detta.
§11 Förfrågan från Brädspelscaféet
De ska hålla en tävling i att göra brädspel 15-16 november med förberedande föreläsningar. Alexandra
Hjortswang svarar dem att vi kan skicka ut information om deras evenemang i nästa infobrev och
frågar dem om de vill ha hjälp med någonting anat.
§12 Mail från MiFF
De vill starta upp en systerförening till föreningarna de redan har i Göteborg och Stockholm och ha
plats i Spelens hus. Alexandra Hjortswang vidarebefordrar mailet till Samir Arabi-Eter och ber honom
ta över. Vi ska också upplysa föreningen om att de bör ändra namn då de riskerar att bli ihopblandade
med både Malmö Idrottsförening och Malmö FF.
§13 Förfrågan från pes-ligan
De vill ha en turnering och få sponsring. Mailet vidarebefordras också till Samir Arabi-Eter.
Gällande idén om offlineturnering så hjälper vi gärna dem att arrangera det i och tillsammans med
Spelens Hus.
§14 Ta in fler under oss, som vi kan förbereda för framtida styrelsearbete
Janni Andersen har blivit intagen som adjungerad. Jens Bergenholtz och Frans Witting är också
intresserade av att hjälpa till på diverse sätt. Vi har öppna styrelsemöten och ska hädanefter skapa
facebookevenemang och bjuda in de som kan tänkas vara intresserade. Om vi ska åka iväg så kan vi be
folk komma med om det behövs. Innan vi lägger för mycket på att lära upp adjungerade och andra
personer utanför styrelsen måste vi dock själva organisera vårt arbete.
Två tillägg i arbetsordningen bifölls: Den första timmen så ska vi diskutera det som skall tas upp under
mötet. Inget möte ska ta längre tid totalt än 2,5 timme.
Som det står i stadgarna ska kallelse skickas till styrelsemöte en vecka i förväg.
§15 Ersättningsregler: Hur gamla kvitton accepterar vi?
En regel om att kvitton får vara max ett år gamla bifölls av mötet.
§16 Övriga ärenden
§16.1 Julspelhelg
Carina Johansson körde bil till julspelhelgen förra året. Hon blev lovad ersättning för detta och
det skall ordnas. Johanna Taller har ett mail från henne med ansökan.
§16.2 Firmatecknare
Det har hittills inte behövts några underskrifter, men det ska finnas firmatecknare.
Mötet bifaller att Stefan Jonsson 910428-3594 och Alexandra Hjortswang, 19841115-3987, blir
firmatecknare var för sig.
§17 Nästa styrelsemöte
Alexandra Hjortswang kommer kalla till möte vecka 36.

§18 Mötets avslutande
Alexandra Hjortswang avslutade mötet.

___________________________________
Alexandra Hjortswang, mötesordförande

___________________________________
Johanna Taller, justerare

___________________________________
Linn Henriksson, mötessekreterare

