
Dagordning för styrelsemöte 7 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok Skåne (SKuD) den 14 september på Nobelvägen 
145A Malmö. 
 
Närvarande:  Alexandra Hjortswang, Sam Schönbeck, Karl Barwe Paul, Tobias Nilsson (via Skype) 
 
§1 Mötets öppnande 
Alexandra förklarar mötet öppnat 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet valde Alexandra Hjortswang till mötesordförande 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet valde Sam Schönbeck till mötessekreterare 
 
§5 Val av justerare 
Mötet valde Karl Barwe Paul till mötesjusterare 
 
§6 Föregående protokoll 
Alexandra läste upp föregående protokoll, inga kommentarer 
 
§7 Ekonomi 
Karl går igenom budgeten, många frågor om kostnadsställe och budgetposter. 
Alexandra meddelar att Alexandra och Sam åker upp till Sverok kansliet i samband med Slaget för 
ett möte angående budgeten. 
 
§8 Rapport från de anställda 
Samir jobbar mindre för Sverok Skåne än tidigare. 
Nörd på Pride - Mycket  jobb inför nörd på pride, bland annat med bidragssökningar.  
Malmöfestivalen - Malmö e-sport ställde in, MEGA, E-sport Skåne & Wasabi var på plats.  
 
Förslag om att belöna aktiva funktionärer knutna till Sverok. 
 
Samir berättar att vi har en plats på Retrospelsfestivalen. 
 
§9 Nörd på Pride, rapport 

Budgeten för Nörd på Pride har ej gåtts igenom, vi antar att vi ligger bra till. Projektrapport ska 
fyllas in.  
Stena fastigheter gillade vårt engagemang och vill göra fler evenemang med oss. 
Bra aktiviteter, bra utbud.  

Uppföljning med rfsl, vi kommer satsa för att vara en större del av Pride.  

 

§10 Våra områden 

Påminnelse om deadline enligt styrelsebeslutet nedan: 



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

 

§11 Källaren 
Sakerna står fortfarande på fel plats.  
 
§12. Slogan för roll-up 
Vinnare: När hobbyn står på spel 
 
Alexandra yrkar: att vi trycker upp en rollup med slogan “När hobbyn står på spel”. 
Mötet godkänner yrkandet. 
 
Alexandra yrkar: att vi trycker upp en ny duk med rätt mejl-adress om möjligt, annars att vi trycker 
upp en ny rollup. 
Mötet godkänner yrkandet. 
 
§13 Slaget 
Alexandra och Sam åker på Slaget. Mötet uppmärksammar att vi har gått över budget för Slaget på 
grund av prishöjning från Sverok. 
 
 
§14 Mailen 
Sam går ignom mejlkorgen och vilka obesvarade mejl som finns där. 
Ett valberedningsmejl ska vidarebefodras till Johannes. 
 
Sam yrkar: att när ett mejl berör flera styrelsemedlemmar läggs det ut i facebook gruppen istället 
för att en påminnelse mejlas ut till varje styrelsemedlem. 
 
Mötet godkänner yrkandet 
 
§15 Beslut tagna mellan styrelsemötena 
Inga beslut tagna mellan styrelsemöten. 
 
§16 Övriga frågor 
§16.1 Avsiktsförklaring 
MIP håller på att starta upp ett kompetenscenter och har sökt bidrag för detta. För att vi ska få vara 
med på gratiskurser och att få sälja föreläsare med mera har vi skrivit på en avsiktsförklaring. 
 
§16.2 Verksamhetsberättelse 
Tobias påminner alla styrelsemedlemmar att fylla i verksamhetsberättelsen. 
 
§16.3 Avgång 
Jonatan von Seth har avgått från styrelsen 
 
§16.4 Julspelshelgen 
5000 SEK finns budgeterat för Julspelshelgen dock finns det pengar att ta från i andra budgetposter 
där vi har spenderat mindre än planerat. 
 
Alexandra yrkar: att Alexandra mejlar Samir om att kolla upp möjligheter för gratislokaler i Skåne 
för Julspelshelgen.  



 
Mötet godkänner yrkandet 
 
§17 Nästa styrelsemöte 
Alexandra kallar till styrelsemöte om tre veckor. 
 
§18 Mötets avslutande 
Alexandra avslutar mötet. 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Alexandra Hjortswang, mötesordförande Sam Schönbeck, mötessekreterare  
 
 
 
 
___________________________________ 
Karl Barwe Paul, justerare 
 
 


