
Protokoll för styrelsemöte 8 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok Skåne (SKuD) den 5 oktober på Nobelvägen 145A 
Malmö. 
 
Närvarande:  
 
§1 Mötets öppnande  
Alexandra förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen. 
 
§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 Karl Barwe Paul till justerare. 
 
§6 Föregående protokoll 
Alexandra läser upp föregående mötes protokoll, inga kommentarer. 
 
§7 Ekonomi 
Alexandra och Sam hade ett möte med Anna Netzell på kansliet i Linköping och pratade om 
ekonomin. Bokföringen är nu uppdaterad och alla fakturor är betalda. 
Vi har spenderat mindre än budgeterat på många poster. Slaget har blivit dyrare än förväntat likaså 
bokföringstjänsten och årsmötet för 2015. 
Uppdaterad budget finns på driven. 
 
§8 Rapport från de anställda 
Sci-fi bokhandeln vill ha mer samarbete. 
Studiefrämjandet gjorde om en ansökan om läsförståelse via spel tilsammans med Sverok Skåne.  
Ansökan om e-sport i Malmö tillsammans med Spelens hus. 
Hearthstone Sverige startas förhoppningsvis upp snart. 
Sveroks ekonomiska situation kan få känningar i distriktet. 
Möte med kommunen 22 oktober på Spelens hus. 
Malmö kommun kommer ändra bidragsreglerna, Samir har meddelat att han vill vara med i den 
processen. 
Peter från Sailor Rainbow har ett kommundirektiv från Lunds kommun där Sverok är involverade. 
 
§9 Slaget 
Alexandra och Sam var på Slaget i Linköping, det pratades mycket om Sveroks ekonomiska 
situation, distriktsdirektiven och kommunikation. 
 
§10 Beslut tagna mellan styrelsemötena 
Inga beslut tagna mellan styrelsemöten. 
 
§11 Julspelshelgen 
Samir har pratat med Hemgården i Lund som är preliminärbokad 11-13 december för 



Julspelshelgen.  
 
§12 Arbetsdag 
Alexandra yrkar: Att vi har arbetsdag den 25 oktober. 
 
Mötet godkänner yrkandet. 
 
§11 Övriga frågor 
§11a Louise yrkar: Att vi undersöker möjligheten till att arrangera en utbildning om hur man 
hanterar personer med speciella behov och diagnoser. Louise åtar sig denna uppgift. 
 
Mötet godkänner yrkandet. 
 
§11b Louise yrkar: Att vi kontaktar en föreläsare från Unionen om föreläsning om kommunikation. 
Louise åtar sig denna uppgift. 
 
Mötet godkänner yrkandet. 
 
§12 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte bestäms på arbetsdagen. 
 
§13 Mötets avslutande 
Alexandra avslutar mötet. 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Alexandra Hjortswang, mötesordförande Sam Schönbeck, mötessekreterare  
 
 
 
 
___________________________________ 
Karl Barwe Paul, justerare 
 
 
 


