
Protokoll för styrelsemöte 
 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 27 oktober 2014 över Skype. 
 
Närvarande: Alexandra Hjortswang, Stefan Jonsson, Jacob Andersson och Johanna Taller. 
 
§1 Mötets öppnande 
Alexandra Hjortswang förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet valde Johanna Taller. 
 
§4 Val av mötssekreterare 
Mötet valde Alexandra Hjortswang. 
 
§5 Val av justerare 
Mötet valde Stefan Jonsson. 
 
§6 Föregående protokoll 
Johanna Taller läste upp förra mötesprotokollet. 
 
§7 Attackhelikoptern 
Förslaget är att vi köper in en miniatyr av en attackhelikopter till SKuDs kansli för att avsluta 
ryktet/skämtet/legenden om attackhelikopterfonden. 
Mötet väljer att bifalla detta. 
 
§8 Spelkultur i Skåne 
De vill ha 10 000kr som de gått back 13/14 med tanke på att SKuD aldrig gav dem de utlovade 25 
000kr. 
Detta bifalles. 
 
§9 Förmöte Riksmötet, 16/11 
Den 16/11 kommer det hållas ett förmöte inför Riksmötet på Spelens hus kl. 16-18 för att diskutera 
möteshandlingarna. Vilka har möjlighet att närvara? 
 
Johanna bör kunna närvara. Stefan kan närvara. 
 
Alexandra har skickat ett mail till alla ombuden och bett dem höra av sig om de inte har möjlighet att ta 
sig till detta möte pga tidpunkt eller geografisk placering. Om någon önskar ett möte på annan plats 
eller tid ska vi ordna detta. Ännu har ingen svarat på mailet. 
 
§10 Gemensam resa till Riksmötet 
MEGA har skickat ut offertförfrågan till olika bussbolag för att ordna gemensam resa till Linköping. 



Om detta inte är genomförbart kommer Alexandra skicka ut ett mail med undran till ombuden om de 
är intresserade av gemensam tågresa och Samir kommer boka biljetter åt dessa. 
 
§11 Event under BlizzCon 
Malmö e-sport och Spelens hus arrangerar under Blizzcon 7-8 november ett event på O’learys på 
Entré. Under fredagen är Malmös kommunalpolitiker inbjudna och Alexandra Hjortswang är inbjuden 
att tala om spelhobbyn. 
 
Förslaget är att SKuDs vänner har en kick off-middag, som SKuD bjuder på, under den buffé, som 
serveras under fredagen och lördagen. Vilken dag det blir föreslås utgå från när SKuDs vänners 
medlemmar kan. Alexandra, Johanna och Stefan kan delta på fredagen. 
 
Mötet väljer att bifalla detta. 
 
 
§12 Fyll på med stödord i verksamhetsberättelsen 
 
 
§13 Övriga ärenden 
 
 
§14 Nästa styrelsemöte 
 
 
§15 Mötets avslutande 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
, mötesordförande , mötessekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
, justerare 
 
 


