
Protokoll för styrelsemöte 4 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok Skåne (SKuD) den 29 april 2015 på Nobelvägen 
145a Malmö. 
 
Närvarande: Sam Schönbeck, Alexandra Hjortswang, Tobias Nilsson, Karl Barwe Paul, Louise 
Claesson (Skype) samt Samir Arabi-Eter (adjungerad med yttrande- och förslagsrätt), Peter 
(adjungerad med yttrande- och förslagsrätt).  
Peter lämnade mötet under §8. Samir lämnade mötet under §9. Louise lämnade mötet under §10. 
 
§1 Mötets öppnande 
Alexandra förklarade 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 Tobias till justerare 
 
§6 Föregående protokoll 
Alexandra läser upp föregående protokoll 
 
§7 Nörd på Pride 
§7.1 Regnbågsfestivalen 
Rapport från Louise. 
Många av de som var involverade var på plats, layout till Pride presenterades.  
Pratade med Sailor Rainbow som är intresserade av att samverka med Sverok på Lund Pride. 
Gender-bender cosplay diskuterades, många tyckte det var en bra ide. 
 
Kontaktperson från Sverok Skåne för Pride festival Louise & Janni 
  
Josefin från Lajv verkstan har kontaktat Samir om att medverka på Pride. 
 
§7.2 Lund Pride  
Peter pratar om Sailor Rainbow och Lund Pride. De har beviljats Kulturcash från Lunds kommun för 
att betala sin tältplats. Sailor Rainbow vill ha hjälp med ljudutrustning. Samir upplyser om kontakt 
med Sabina på Studiefrämjandet som eventuellt kan låna ut ljudutrustning från Malmö eller Lund. 
 
Alexandra yrkar att Sverok Skåne undersöker möjligheten att köpa in rollups och liknande 
PR-material inför Pride och liknande evenemang med pengar sökta för KodachiCon. 
 
Yrkandet bifalles. 
 
 
 



§8 Arbetsordning, RFK 
Önskemål om att lägga till uppgifter för Regional föreningskonsulent i arbetsordningen. 
RFK använder Jira som är ett digitalt planeringsverktyg, ser vad RFK har planerat två veckor 
framöver, Sverok Skåne kan se planeringen. Ca 80% av tiden är planerat. 
 
Önskemål om att uppgifter för RFK bör gå genom en kontaktperson på Sverok Skåne. 
 
Alexandra yrkar att vi lägger till att ordförande har huvud-kontakt med RFK i arbetsordningen. 
 
Yrkandet bifalles 
 
Alexandra yrkar att vi lägger till i arbetsordningen under styrelsen att ledamöter lämnar muntliga 
rapporter om externa möten under nästkommande styrelsemöte. 
Om RFK var närvarande lämnas även en skriftlig rapport om dennes prestation till ordförande med 
syfte att skapa underlag för utvärdering av RFK. 
 
Yrkandet bifalles 
 
§9 Rapport Årsmöte Studiefrämjandet Malmö (Sam) 
Sam berättar om mötet, Samir valdes till suppleant för Studiefrämjandet Malmö.  
Kan finnas behov av en Demokratifrämjare då mötesordförande inte förde dokument till 
handlingarna.  
 
§10 Rapport Årsmöte Studiefrämjandet Skåne-Blekinge (Alexandra) 
Sam var nominerad till valberedningen men valdes ej in. 
Samir valdes in till ordinarie styrelseledamot på 1 år. 
Behov av demokratfrämjare finns. 
 
Tobias yrkar att Sverok Skåne, genom Alexandra, kontaktar revisor för Studiefrämjandet 
Skåne-Blekinge angående bristande demokrati, dock ska årsmötet inte bestridas. 
 
Yrkandet bifalles. 
 
§11 Rapport möte med MIP (Sam) 
Kontakt mellan Sverok Skåne och MIP om nyanlända i Malmö diskuterades. 
 
Alexandra ska ta med det i nästa nyhetsutskick till föreningar. 
 
§12 TableTop day på Spelens hus 
Jonatan yrkar att: Sverok Skåne säljer Dead of Winter Spelet och Verona (värde 650kr.) till Malmö 
brädspelscafé för 1600kr. På detta sätt täcker vi även för den lilla extra förlusten av promokorten. 
Dock behåller vi en del promokort för framtida bruk. 
 
Yrkandet bifalles 
 
§13 Mailadresser 
Alexandra skapar personliga mejladresser och kopplar dem till Sverok Skånes gmail. 
 
 
 
 



 
§14 Arrangemangen tillsammans med MKF 
Sverok Skånes del av kostnaden för tisdagsdrafts med MKF (200 kr per gång, Styrelsemöte 2, 27/3 
2015) har begärts att betalas ut för de första 17 veckorna 2015 (t.o.m. v.18). Även deras kostnad för 
Spellovsveckan (godkändes 16/2) har betalats ut (200 kr) samt bidraget till Speläggstra (350 kr). 
Totalt: 3950 kr. 
 
§15 Övriga frågor 
Mötet hade inga övriga frågor 
 
§16 Nästa styrelsemöte 
Mötet beslutar att Alexandra kallar till nästa styrelsemöte om ett par veckor. 
 
§17 Mötets avslutande 
Alexandra förklarar mötet avslutat 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Alexandra Hjortswang, mötesordförande                          Sam Schönbeck, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Tobias Nilsson, justerare 
 


