
Protokoll för styrelsemöte 2 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok Skåne (SKuD) den 27 mars 2015 på Nobelvägen 145a 

Malmö. 

 

Närvarande: Alexandra Hjortswang, Sam Schönbeck, Oscar Maris, Tobias Nilsson, Louise Claesson, 

Janni Andersen & Jonatan Von Seth (Oscar Maris & Jonatan Von Seth lämnade styrelsemötet vid punkt 

16, Louise Claesson lämnade styrelsemötet vid punkt 18b). 

 

§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 mötessekreterare 

Mötet valde Sam Schönbeck till mötessektreterare 

 

§5 Val av justerare 

Mötet valde Tobias Nilsson till justerare 

 

§6 Föregående protokoll 

Alexandra läste upp föregående protokoll 

 

§7 Arbetsordning 

Mötet beslutar att styrelsen ska läsa igenom arbetsordningen tills nästa styrelsemöte där beslut om 

godkännande av  arbetsordningen tas. 

 

§8 Bidragsregler 

Dokument om bidragsregler skrevs på ett arbetsmöte. Det uppkom frågor om bidragsreglerna på 

arbetsmötet där Alexandra har kontaktat Anki från Region Skåne för förtydligande.  



Varje styrelsemedlem skriver om bidragsreglerna för sitt geografiska ansvarsområde, någon deadline 

är ej satt. 

 

§9 Representant i Spelens hus styrelse 

Mötet valde Alexandra Hjortswang till representant i Spelens Hus styrelse. 

 

§10 Geografiska ansvarsområden samt hobbyområden 

Oscar Maris tilldelas paintball, airsoft & laserdome som hobbyområde. 

Janni Andersen tilldelas fantastik som hobbyområde. 

Alexandra kollar upp geografiska områden till nästa styrelsemöte. 

 

§13 Uppföljning LOL-turnering Helsingborg 

Mer planering hade behövts för att turneringen skulle ha gått smidigare men trots allt gick eventet bra. 

Det köptes in en bordsmikrofon och en 3,5 mm förgrening (till hörlurar) till streamen.  

 

§14 Anmälan till Vårslaget 

Vårslaget har höjt avgiften till 2000 SEK, vilket gör det svårare att hålla sig till budgeten.  

Jonatan, Sam, Louise & Tobias anmäler sitt intresse för att åka på vårslaget. 

Mötet beslutar att alla styrelsemedlemmar med intresse får åka på slagen, oavsätt satt budget. 

 

§15 Speläggstra 

Budgeten som har skrivits revideras pga ny information. Mega vill öka budgeten med 1000 SEK per 

förening, till totalt 2000 SEK per förening, för matkostnader och inköp av priser. 

Mötet beslutar att varje förening som medverkar på Speläggstra ska skicka in budgetförslag med sina 

planerade utgifter till styrelsen senast söndag 29 mars. Styrelsen tar sedan per capsulam beslut om 

budgeten. 

 

 

§16 Dominion-turnering 21/4 

Malmö Brädspelscafe arrangerar en Dominion-turnering, de vill gärna att vi medverkar på något sätt. 

Mötet beslutar att Alexandra pratar med Playoteket om priser till turneringen. 

 



§17 Inköp av dator 

Mötet beslutar att budgetera 3000 SEK för inköp av dator för styrelsearbete, då den nuvarande datorn 

är obrukbar. 

 

§18 Övriga ärenden 

§18a Inköp av ekonomitjänst 

Mötet beslutar att teckna avtal om ekonomitjänst verksamhetsåret 2015 genom Sverok. 

 

§18b Malmö Kortspelsförening 

Alexandra yrkar att Sverok Skåne arrangerar Tisdagsdraft med Malmö Kortspelsförening och bidrar 

med 200 SEK per evenemang. 

Mötet beslutar att bifalla yrkandet. 

 

§18c Table top day 

Yrkande på att arrangera Table Top Day tillsammans med Malmö Brädspelscafé, Wasabi och MiFF 

Malmö. 

Yrkande på att köpa in 2 table top day-lådor för en kostnad av 8159 plus moms till arrangemanget. 

Mötet bifaller båda yrkanden. 

 

§19 Nästa styrelsemöte 
Mötet beslutar att möte hålls vecka 15. 

 

§20 Mötets avslutande 
Mötet avslutas. 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 

Alexandra Hjortswang, mötesordförande                          Sam Schönbeck, mötessekreterare 

 
 
 
 
 
___________________________________ 

Tobias Nilsson, justerare 


