
Protokoll för styrelsemöte 6 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok Skåne (SKuD) den 20 juli 2015 på Nobelvägen 145A 
Malmö. 
 
Närvarande: Alexandra Hjortswang, Sam Schönbeck, Louise Claesson & Jonatan von Seth (via 
Skype) 
 
§1 Mötets öppnande 
Alexandra öppnar mötet 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet väljer Alexandra Hjortswang till mötesordförande 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet väljer Sam Schönbeck till mötessekreterare 
 
§5 Val av justerare 
Mötet väljer Jonatan von Seth till justerare 
 
§6 Föregående protokoll 
Alexandra läser upp föregående protokoll 
 
§7 Nörd på Pride, Regnbågsfestivalen 
Kontakta MittMöllan för att titta på el i lokal 7. 
Väntar på svar angående mat till funkisar från Pride. 
 

§8 Budget 

Arbetssätt som ska underlätta för sektioner som E-sport och Cosplay. 
 
Alexandra yrkar: Att budgetplaneringen för årsmöte 2016 inkluderar budgetposter för snabba 
event inom bland annat e-sport och cosplay samt att vi diskuterar möjlighet till attesträtt för ett 
större antal styrelsemedlemmar. 
 

Mötet godkänner yrkandet 

 

§9. Våra områden 

Alexandra yrkar: Att alla, innan den 15 september, skriver in i dokumentet “kommunbidrag” vilka 
bidragsregler som gäller för respektive kommun. 
 

Mötet godkänner yrkandet 

 

§10. Arbetsdag 

En dag då vi sätter oss och jobbar järnet, sedan avslutar vi med någon rolig aktivitet och middag? 



 

Alexandra yrkar: Att Alexandra lägger fram förslag på datum på arbetsdag samt att alla fyller i 
förslag på aktiviteter i dokumentet “Arbetsdag med Sverok Skåne”. 

 

Mötet godkänner yrkandet 

 

§11. RFK 

Vad gör vår RFK och vad vill vi att han ska göra? Hur mycket ska han jobba för oss och hur mycket 
för Spelens hus? 

 

Alexandra yrkar: Att vi meddelar Spelens hus styrelse att vi är för förslaget att Samir anställs 100% 
av Sverok och hyrs ut till Spelens hus till 50%. 

 

Mötet godkänner yrkandet 

 

Louise yrkar: Att vi tar beslut om resterande frågor på arbetsdagen.  

 

Mötet godkänner yrkandet 

 

§12. Spelens hus 

Var står vi och vad vill vi uppnå? 

 

Jonatan yrkar: Att vi meddelar Spelens hus styrelse att vi vill se införandet av ett kortsystem så vi 
kan registrera deltagare och därmed få in deltagardagar. 

 

Mötet godkänner yrkandet 

 

Jonatan yrkar: Att vi meddelar Spelens hus styrelse att vi vill se en statusuppdatering på Facebook 
om Sverok Skåne och vad vi kan göra för föreningarna.  

 

Mötet godkänner yrkandet 

 

§13. Källaren 
Vi måste flytta våra saker och sortera. 
 
Jonatan yrkar: Att Jonatan och Alexandra på torsdag, 23/7, flyttar Sverok Skånes material till 
tilldelad plats i Spelens hus källare samt har tillåtelse att slänga gamla dokument och material, som 
ej längre behövs. 
 
Mötet godkänner yrkandet. 
 



§14. Slogan för roll-up 
Frihet och spel, mest spel 
Tillsammans är vi spelare 
Inte en del av Danmark 
Spel för alla 
Vi kan spel 
En del av Sveriges spelhobbyförbund 
Skratt, demokrati, tärningar, datorer och allt annat mög 
Spela tillsammans 
Föreningar, mer för pengarna 
Cake or Death? 
It's time to play games and chew bubble gum, but I'm all outta gum 
Vi är fronten mot Europa, tillsammans spelar vi 
 
Alexandra yrkar: Att vi beställer en roll-up med slogan “En del av Sveriges spelhobbyförbund”. 
 
Mötet godkänner yrkandet. 
 
§15 Ansökan till SAF 
Samir har skickat in en ansökan i Sverok Skånes och Spelens hus namn till SAF (Stiftelsen Ansvar för 
Framtiden) om pengar till ett projekt om att skapa nyktra e-sportsevent och nyktra alternativ till 
Barcrafts. Ansökan ligger i mailen om ni vill titta på den. 
 

§16 Alexandra var på UNFs årsmöte 
Alexandra informerar att hon framförde en hälsning från Sverok Skåne, de var positiva till vårt 
arbete med Pride.  
 

§17 Sverok SKuDs vänner 
Alexandra yrkar: Att Sverok SKuDs vänners framtid diskuteras på arbetsdagen. 
 
Mötet godkänner yrkandet 
 
§18 Malmöfestivalen 
Samir håller i planeringen av Malmöfestivalen 
 
§19 Beslut tagna mellan styrelsemötena 
§19.1 

Alexandra ska bli tillfälligt anställd på Spelens hus under sommaren och behöver därför ersättas i 
Spelens hus styrelse. 
 
Yrkande: Att Sam ersätter Alexandra. 
 
Styrelsen godkände yrkandet. 
 
§19.2 
Eftersom överlämningen av projektet Spelens hus har dröjt har Spelens hus styrelse beslutat att 
återta Alexandra i styrelsen och arvodera henne istället för att anställa henne. Vi behöver därför ett 
styrelsebeslut på att Alexandra återgår som representant för Sverok Skåne i Spelens hus styrelse. 

Kan styrelsen godkänna Alexandra som representant i Spelens hus styrelse? 



 
Styrelsen godkände yrkandet. 
 
 
§19.3 Meddelande från Malmö kortspelsförening: 

"Malmö kortspelsförening kommer hålla sin första prerelease. 

Detta är ett event som är ganska "casual" som innebär att man får testa på att spela magic med en 
ny expansion som släpps officiellt veckan efter. 

detta kostar 279 att göra. 

279kr är ganska mycket för vissa som är unga som aldrig testat på sådant innan. Vi vill satsa på att 
få en ny krets att testa på och tror att på rätt sätt så kan man locka många nya och även 
minioritetsgrupper som tex icke män. Detta vill vi göra genom att halvera priset för spelare som 
inte har mer än 20 planeswalkerspoints dvs som inte har tävlat på riktigt. 

Vi har även tänkt att grilla för att höja stämningen mellan spelarna och göra det mer socialt och 
inte bara tävlingsinriktat för att locka nya spelare. 

Vi räknar med att rapportera in 20x2 deltagar dagar. 

Vi hade önskat 2000kr för att kunna genomföra detta, vilket är hur mycket Sverok Skåne får ut 
genom deltagardagarna, men vi hoppas att nya spelare kan motivera att Sverok Skåne inte går med 
omedelbar vinst på arrangemanget. 

mvh Samir, TO för prereleasen." 

Jag, Alexandra, yrkar för att vi arrangerar denna prerelease med MKF och bidrar med 2000kr. 

Kan vi godkänna yrkandet? 

 
Styrelsen godkände yrkandet. 

 
 
§19.4 

E-sport Skåne arrangerar Bar of Legends på O'Learys (Malmö Entre) för Nordic Open den 14:e juni. 
Eventet är ett öppet arrangemang där folk tillsammans tittar på finalmatcherna för League of 
Legends nordiska turnering. 

FB event sida: https://www.facebook.com/events/507099056105585/ 

All info på hemsidan: http://esportskane.se/index.php/evenemang/ 

Liknande evenemang som gjorts tidigare har varit lyckade och E-sport Skåne räknar med minst 20 
deltagare under 26. 

Yrkande: Att E-sport Skåne får 500 SEK för att köpa in priser som ges ut till besökare på plats 
(genom lottning, små tävlingar på plats etc) och Sverok Skåne får alla deltagardagar från 
evenemanget. 

 
Styrelsen godkände yrkandet. 
 
 
§19.5 

https://www.facebook.com/events/507099056105585/?ref=4&action_history=null&source=4
http://esportskane.se/index.php/evenemang/


Yrkande: Att Sverok Skåne arrangerar en cosplay meet up med klostergårdens förening den 3/6. 
Kostnad: 0 kr 

 
Styrelsen godkände yrkandet. 
 
§20 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§22 Nästa styrelsemöte 
Alexandra kallar till nästa möte efter Pride 
 
§23 Mötets avslutande 
Alexandra avslutar mötet 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Alexandra Hjortswang, mötesordförande                        Sam Schönbeck, mötessekreterare  
 
 
 
 
___________________________________ 
Jonatan von Seth, justerare 
 


