
Protokoll för styrelsemöte 
 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 1 september 2014 på Spelens Hus i Malmö. 
 
Närvarande: Alexandra Hjortswang, Linn Henriksson, Stefan Jonsson, Samir Arabi-Eter, Jacob 
Andersson och Frans Witting 
 
§1 Mötets öppnande 
Alexandra Hjortswang öppnade mötet 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
§3 Val av mötesordförande 
Alexandra Hjortswang 
 
§4 Val av mötssekreterare 
Linn Henriksson 
 
§5 Val av justerare 
Stefan Jonsson 
 
§6 Föregående protokoll 
Alexandra Hjortswang läste upp föregående protokoll. 
 
§7 SydCon 
Frans Witting lovar att skicka in ekonomihandlingar innan nästa styrelsemöte.  
 
Ett förslag lyftes av Alexandra Hjortswang om att vid större evenemang ska en person från SKuDs 
styrelse sitta med och ha översikt över ekonomin. Detta för att vi ska kunna stå med som 
medarrangörer och få ut deltagardagar, vilket i sin tur ger pengar till framtida distriktsarrangemang. 
 
Styrelsen beslutar att låta de Sverok-bidrag SydCon kan söka för årets verksamhet täcka förlusten för 
Sydcon. 
 
§8 Göteborgsresan 
Alexandra Hjortswang och Samir Arabi-Eter var uppe i Göteborg och besökte Spelets Hus i Göteborg.  
De genomförde en enkätundersökning på onsdagskvällen och kommer att sammanställa resultatet. 
 
Mötet beslutade att ge ersättning för utlägg i samband med resan. 
 
§9 Höstslaget 
Årets höstslag är sista helgen i september i Södertälje och sista anmälningsdag är den 8:de. 
Alexandra Hjortswang, Stefan Jonsson och Linn Henriksson åker på slaget. Jacob Andersson och 
Johanna Taller kanske åker. 
Alexandra Hjortswang skall kolla upp med kansliet om de kan betala biljetter, så att vi slipper lägga ut 
pengar ur egen ficka. 



§10 Julspelshelgen 
Datum bör bestämmas snart, men vi väntar till nästa möte när Johanna är närvarande. 
 
Ett förslag togs fram om att starta en förening, “SKuDs vänner”, där personer, som stöttar 
verksamheten, gör SKuD-promotion och distrikstarrangemang kan vara med. Denna förening är den 
som bör arrangera Julspelshelgen. 
 
§11 Beslut om policy för ersättning 
Mötet biföll en policy för ersättning. 
 
§12 FEAR 
Fanny Nordgren undrar om det finns någon som kan hjälpa till att sätta upp ett LAN.  
 
Alexandra Hjortswang kommer att höra med Johanna Taller om hon kan vara där och representera 
SKuD, men hon ska även höra med Fanny Nordgren om det är möjligt att en person som inte 
identifierar sig som kvinna får komma dit. 
 
§13 Fyll på i verksamhetsberättelsen 
Stödord har fyllts på i verksamhetsberättelsen. 
 
§14 Övriga ärenden 
 

§14.1 Möte med Region Skåne 
Alexandra Hjortswang och Samir Arabi-Eter var med på möte med Ann-Christine Lundqvist och 
Mats Werne. Det ser ut som att vi kommer få bra bidrag och vi fick väldigt mycket bra 
kontaktförslag. 

 
Mötet biföll att vara med i Nätverket för Idéburen sektor. Vi kommer att testa i ett år och sedan 
utvärdera om det gav oss någonting. 

 
§15 Nästa styrelsemöte 
Alexandra Hjortswang kallar till möte någon gång under vecka 38. 
 
§16 Mötets avslutande 
Alexanda Hjortswang avslutade mötet kl 19.45 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Alexandra Hjortswang, mötesordförande Linn Henriksson, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Stefan Jonsson, justerare 


