
Protokoll för styrelsemöte 
 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok SKuD den 21 maj 2014 på Kommendörsgatan 9a i 
Malmö. 
 
Närvarande: 
Johanna Taller, Linn Henriksson, Jacob Andersson och Alexandra Hjortswang. 
  
§1 Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat. 
  
§2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  
 
§3 Val av mötesordförande 
Styrelsen valde Johanna Taller. 
 
§4 Val av mötssekreterare 
Styrelsen valde Alexandra Hjortswang.  
 
§5 Val av justerare 
Styrelsen valde Linn Henriksson. 
 
§6 Föregående protokoll 
Magnus Sjöstrand har protokollet från förra styrelsemötet. 
 
§7 Tömning av kansliet, 28 maj 
Johanna Taller har ordnat hjälp av Viktor Malmberg med transport. Vi kan förvara saker i Spelens hus 
2.0. Vi bjuder Viktor Malmberg på mat utöver bensinpengar 
 
§8 Föreningskonsulent, intervju 
Alexandra Hjortswang informerade om rekryteringsprocessen för föreningskonsulenten. Hon 
berättade även om att Samir Arabi-Eter kommer att bli kallad direkt intervju samt att hon själv inte 
kommer delta vid intervjuerna pga jäv. 
 
§9 Extra årsmöte 
Magnus Sjöstrand och Alexandra Hjortswang fixar frukt och kakor.  
 
§10 Spelkultur och feminism, 14 juni 
Linn Henriksson och Johanna Taller kommer vara funktionärer. Johanna Taller har kontakt med Anna 
Erlandsson kring eventuellt paneldeltagande eller annat. 
 
§11 Kodachicon, 6-8 juni 
Johanna Taller och Magnus Sjöstrand kommer att finnas på plats och informera om Sverok. Johanna 
Taller anmäler dem som funktionärer. Alexandra Hjortswang beställer material som ska skickas till 
Linn. 
 



§12 Grundgarantin 
Vi väntar på att Chris Jonasson ska få den fullständiga kommunikationen angående 
Regionsbidragsansökan 2013 från Region Skåne. 
 
§13 Spelens hus 
Förslag på saker som del av samarbetet: 
Information direkt till SKuD. Vi vill vara med och diskutera Sverokföreningarnas avtal med Spelens hus. 
SKuD vill bli inbjudna ett möte om Spelens hus: anställningar, syfte, vision, insyn i budgeten. Alexandra 
Hjortswang kontaktar MEGAs styrelse om ett sådant möte där bådas fullständiga styrelser är inbjudna. 
Alexandra Hjortswang ska ha möte med Studiefrämjandet tillsammans med Samir Arabi-Eter från 
MEGA. Hon försöker även få ett möte med Region Skåne angående deltagardagar från Spelens hus. 
 
§14 Övriga ärenden 
Ska vi köpa in material för SKuD? Vi ska kolla upp kostnaden för detta och vad vi skulle kunna köpa in. 
Johanna Taller tittar på detta. 
 
§15 Nästa styrelsemöte 
Alexandra Hjortswang ska kalla till styrelsemöte innan hon åker den 3 juni. Mötet kommer äga rum v. 
25. 
 
§15 Mötets avslutande 
Johanna Taller förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Johanna Taller, mötesordförande Alexandra Hjortswang, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Linn Henriksson, justerare 


