
Protokoll för styrelsemöte 3  
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok Skåne (SKuD) den 10 april 2015 på Nobelvägen 145a 

Malmö. 
Närvarande: Alexandra Hjortswang, Sam Schönbeck, Janni Andersen, Oscar Maris, Jonatan von Seth 

samt Louise Claesson & Karl Barwe Paul (via Skype). 

 
§1 Mötets öppnande 
Alexandra förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen. 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet väljer Alexandra till mötesordförande 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet väljer Sam till mötessekreterare 
 
§5 Val av justerare 
Mötet väljer Jonatan till justerare 
 
§6 Föregående protokoll 
Alexandra läser upp föregående protokoll. 
 
§7 Arbetsordning 
Mötet beslutar att godta arbetsordningen. 
 
§8 Geografiska ansvarsområden 
Förslag: 
Geografiska områden: 
 
Skåne Nordväst Norra (4), Karl 
Bjuv, Båstad, Åstorp, Ängelholm 
 
Skåne Nordväst Södra (4), Alexandra 
Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Svalöv 
 
Ystad-Österlenregionen (4), Oscar 
Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Skurup 
 
Skånes Ess (4), Tobias 
Bromölla, Osby, Östra Göinge, Kristianstad 
 
Lundaland (5), Louise 
Lund, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma, Burlöv 



 
Söderslätt (4), Janni 
Malmö, Svedala, Trelleborg, Vellinge 
 
MittSkåne (4), Jonatan 
Hörby, Höör, Eslöv, Sjöbo 
 
Snapphanebygd (4), Sam 
Hässleholm, Perstorp, Örkelljunga, Klippan, Online-föreningar. 
 
Mötet beslutar att godkänna de geografiska områdena. 
 
§9 Speläggstra 
Alexandra yrkar på 
1. Att föreningarna får totalt 350kr (baserat på 200kr för materiell och 150kr för mat) per dag de har 
aktiviteter, som de får disponera på valfritt sätt. 
 
Bifalles 
 
§10 SydCon 
SydCon gick, som några av er nog vet, med stor förlust förra året. Detta var till stor del pga en obetald 
faktura från föregående år och en bortglömd faktura för i år. Nu är allt utom skulden till Playoteket, 
som ligger på 12400kr, betald och SydCon har efter hjälp från Samir att få ut deras Sverok-bidrag 
5000kr på kontot. De saknar alltså 7400kr. SydCon är på väg att bli registrerade i Malmö stad och 
kommer då få minst 7000 samt årets Sverok-bidrag på 2000. Playoteket ville dock ha sina pengar för 
flera månader sedan. 
 
Alexandra yrkar: 
Att Sverok Skåne lånar ut 7400 kr till SydCon genom ett avtal som säger att pengarna måste betalas 
tillbaka senast den 1 juli och att det tillkommer en avgift på 1000 kr. Efter den 1 juli tillkommer 
dröjsmålsränta på 8%. 
 
Bifalles 
 
§11 Inköp av dator 
Vi beslutade på förra styrelsemötet att budgetera 3000 kr till inköp av en ny dator till Sverok Skåne. 
Andy vill sälja sin MacBook pro från 2012 för 2000 kr. Den är programmerad med ubuntu. 
 
Alexandra yrkar: 
1. Att vi köper denna dator av Andy för 2000 kr förutsatt att den funkar med skrivaren på Spelens hus. 
 
2. Vi köper in datormus för max 400 SEK, och en låskabel för max 600 SEK. 
 
Yrkandet bifalles. 
 
§12 Bytesönskan från Samir 



Samir önskar byta tre loot crates (inköpsvärde 600 kr) mot ett Batman love letter (uppskattat värde 100 
kr) och en Munchkin-tröja (uppskattat värde 200 kr), som fanns i Table top lådan (det finns ett till 
Batman love letter, som Sverok Skåne kan behålla). 
 
Alexandra yrkar:. Att styrelsen godkänner bytet av tre loot crates mot ett Batman love letter och en 
Munchkin-tröja. 
 
Bifalles 
 
§13 TableTop day på Spelens hus 
Alexandra yrkar:: 
Jonatan får ansvar för att dela upp sakerna i TabelTop lådorna, vad som ska behållas av Sverok Skåne, 
vad som ska säljas och vad som ska lottas ut. 
 
Yrkandet bifalles. 
 
§14 Nörd på Pride 
Alexandra och Samir har haft möte med Rebecka Eriksson på Britsa, som har hand om lokalerna i 
MittMöllan. Rebecka vill att vi gör ett program för vår del av Nörd på Pride, vilken lokal etc.  
 
Janni & Louise går på Kick-off för Nörd på Pride den 16 april.  
Alexandra skapar ett arbetsdokument. 
 
§16 Kommunikatörspraktikant 
Mötet beslutar att det är intressant med en kommunikatörspraktikant och diskutera saken närmare 
med Spelens Hus, Jenny och Malin på Sverok. 
 
§17 Övriga ärenden 
 §17a Sverok Skåne har i nuläget 43 brädspel.  
 
§17b Diverse grejer från TableTop lådorna som inte ska säljas eller lottas ut under TableTop day på 
Spelens Hus  ligger i  en låda märkt med TableTop Day Premium Kit. 
 
§18 Nästa styrelsemöte 
Mötet bestämmer att Alexandra kallar till nästa styrelsemöte. 
 
§19 Mötets avslutande 
Alexandra avslutar mötet. 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Alexandra Hjortswang, mötesordförande                          Sam Schönbeck, mötessekreterare 

 
 
 



 
 
___________________________________ 

Jonatan Von Seth, justerare 

 


