
Protokoll för styrelsemöte 1 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok Skåne (SKuD) den 12 mars 2015 på Kommendörsgatan 

9a Malmö. 

 

Närvarande: Alexandra Hjortswang, Samir Arabi-Eter, Louise Claesson, Karl Barwe Paul, Sam 

Schönbeck, Jonatan von Seth, Tobias Nilsson (via skype) 

 

§1 Mötets öppnande 
Alexandra förklarade mötet öppnat 

 

§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen 

 

§3 Val av mötesordförande 
Mötet valde Alexandra Hjortswang till mötesordförande 

 
§4 Val av mötssekreterare 
Mötet valde Sam Schönbeck till mötessekreterare 

 
§5 Val av justerare 
Mötet valde Jonatan Von Seth till justerare 

 
§6 Föregående protokoll 
Alexandra läste upp föregående protokoll 

 
§7 Utse styrelseposter 
Ordförande: Alexandra Hjortswang 

Vice ordförande: Tobias Nilsson 

Sekreterare: Sam Schönbeck 

Kassör: Karl Barwe Paul 

 
§8 Firmatecknare 
Ordförande Alexandra och Kassör Karl väljs till firmatecknare var för sig. 

 
§9 Attesträtt 
Jonatan föreslår 4000 sek per månad i attesträtt för Alexandra. Förslaget antas. 

 
 



§10 Ansvarsområden 
Sam Schönbeck: E-sport, Online-föreningar 

Alexandra Hjortswang: Distrikt, geocatching, nyhetsmejl, övrigt 

Jonatan Von Seth: Brädspel, figurspel, laserdome paintball & airsoft - Höör & Hörby 

Karl Barwe Paul: Rollspel & lajv, Östasiatisk populärkultur 

Louise Claesson: Östasiatiskt populärkultur, fantastik, kommunikation - Lund 

Oscar Maris: E-sport 

Janni Andersen: Kortspel 

Tobias Nilsson: Kortspel, figurspel - Sydöstra 

 

Beslut om geografiska ansvarsområde tas senare. 

 
§11 LOL-turnering i Helsingborg 
Helsingborgs stadsbibliotek ska anordna en lol-turnering 21 mars, Sverok Skåne bidrar med 

LAN-utrustning.  

Spelkultur i Skåne - Alexandra 

Brädspel - Karl 

Magic - Tobias 

Stream, admin nätverk - Sam 

Ambassadörsföreningar & Sverok - Karl 

 

§12 Vår-slaget 
8-10 maj - avdelningar diskuteras mm. 

 
§13 Gå igenom verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen gås igenom. 

Enligt verksamhetsplanen punkt a1 -  Alexandra 

punkt a3 Skapa infodokument -  Louise & Alexandra 

punkt a4 arbetsordning - Sam 

punkt a6 inventering - Jonatan  

Jonatan beviljas upp till 300 sek för klistermärke till inventering. 
 
§14 Gå igenom budgeten 
Budgeten gås igenom. 

 

§15 Fyll på med stödord i verksamhetsberättelsen 
Alexandra skapar ett dokument för verksamhetsberättelsen 2015 som styrelsen kan redigera vid 

behov. 
 



§16 Beslut som fattats mellan styrelsemöten 
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Vi arrangerar Kidscraft tillsammans Lan för Barn på söndag. De får låna vår nätverksutrustning och 

undrar även om pengar till fika. Detta skulle kosta 1500-2000 kr. 

Jag yrkar på att vi utöver nätverksutrustningen betalar deras fika mot kvitton. 

Kan vi godkänna yrkandet? 

 

Bifalles 

 

16/2 

Fler föreningar börjar förstå det här med att arrangera saker tillsammans med SKuD. MEGA och 

Spelens hus arrangerar denna vecka Spellovsöppet och delar av styrelsen undrar om SKuD vill va med 

och arrangera. De har två anställda på plats som isf skulle registrera vilka som är där och få folk att bli 

medlemmar i Sverok-föreningar. 

Jag vet inte ännu vad kostnaderna skulle bli, men Samir föreslog spontant att vi bl.a. möjliggör för 

nybörjare att drafta gratis på Malmökortspelsförenings event imorgon. 

Jag yrkar på att SKuD ska stå för kostnader för upp till 1500 kr i samband med Spellovsöppet. 

Godkänner ni detta? 

 

Bifalles 

 
§17 Övriga ärenden 
§17a Nörd på pride - Vi har kontakt med rfsl, kostnadsfri lokal i Mitt Möllan (köpcentrum) under pride, 

mat till funkisar etc. Ansökt om pengar till föredrag, tecknarlektioner etc från Malmö stad under Nörd 

på pride.  

Spelkultur i Skåne vill vara medarrangörer eller engagerade på annat vis.  

 

§17b Info - Spelens Hus ska hålla i en nördloppis. 

Mitt Möllan har generellt spelfokus i november.  

 

§17c Framtidsveckan - Spelens Hus arrangerar spelaktiviteter tillsammans med Studiefrämjandet 

under Framtidsveckan, första veckan i maj. Spelens Hus ber om hjälp från Sverok Skåne med att 

engagera föreningar. Styrelsen kollar intresse inom sina ansvarsområde och föreningar, frågan tas upp 

på nästa stormöte på Spelens Hus (16 mars 2015) 

 

 



 

§17d Påskevenemang - Louise vill arrangera  ett påskevenemang under påsklovet torsdag - söndag. 

Wasabi och Mega är intresserade, intressekoll tas med fler föreningar via Sverok Skånes facebook.  

Budget för evenemanget är 2000 sek från Sverok Skåne. 

 

§17e Uppdatering av information - Alexandra uppdaterar information om styrelsen på hemsidan, 

brevet till nystartade föreningar etc samt byter diverse lösenord samt uppdaterar info-dokumentet. 

 

§18 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte vecka 13. 

 
§19 Mötets avslutande 
Mötet avslutas.  

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Alexandra Hjortswang, mötesordförande                          Sam Schönbeck, mötessekreterare 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Jonatan Von Seth, justerare 

 

 


