
Dagordning för styrelsemöte 8 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Sverok Skåne (SKuD) den 5 oktober på Kommendörsgatan 
9a i Malmö. 
 
Närvarande: Alexandra Hjortswang, Karl Barwe Paul, Louise Claesson och Tobias Nilsson (skype). 
 
§1 Mötets öppnande 
Alexandra öppnade mötet 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen 
 
§3 Val av mötesordförande 
Tobias valdes till mötesordförande 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Alexandra valdes till mötessekreterare 
 
§5 Val av justerare 
Karl valdes till justerare 
 
§6 Föregående protokoll 
Alexandra läste upp föregående protokoll 
 
§7 Ekonomi 
Ingen resultatrapport har tagits fram. 
 
Stefan Jonsson har haft hand om handkassan 2014 och den är inte tillbakalämnad. Den ska 
innehålla 1877 kr. Karl jagar vidare. 
 
§8 Rapport från de anställda 
Ingen rapport har lämnats in. 
 
§9 Beslut tagna mellan styrelsemötena 
I och med SydCon och de e-sportsturneringar som är planerade har behovet att hörselskydd 
med white noise funktion kommit fram. 
För er som inte är så insatta i just e-sport används dessa hörselskydd till tävlande som sitter 
på scen så de inte hör publiken ropa vart motståndaren finns etc (då publiken ser allt i 
realtid). 
För Sverok Skåne är det en bra investering då det komplimenterar den lanutrustning som 
redan finns. Eftersom eventet är på måndag är jag tacksam för snabbt svar - ni som känner 
att ni inte vill rösta skriv gärna det i en kommentar så vet vi att ni lägger ner er röst. 
Hörselskydd: http://bit.ly/1XmCGJo 
 
Jag yrkar: Att Sverok Skåne köper in 10st hörselskydd för totalt 1990 SEK som komplement 
till den lanutrustning som redan ägs. 
 
Yrkandet godkändes. 
 

http://bit.ly/1XmCGJo
http://bit.ly/1XmCGJo


Tilläggsyrkande: Att Alexandra i samråd med Samir ser över vem som ska betala för 
och/eller äga hörselskydden. 
 
Mötet godkände yrkandet. 
 
§10 SKuDs vänner 
Yrkande: Att Karl och Tobias tar fram underlag för vidare diskussion om instruktioner och 
arbetsbeskrivning för SKuDs vänners arbete, främst på evenemang och mässor. 
 
Yrkandet godkändes. 
 
§11 Julspelshelgen 
Funktionärer behövs till matlagning, städning, kiosken samt som nattvakter. 
Matlagningsansvarig, som planerar inköp och tillagning, behövs. 
 
Louise med hjälp gör inköp kl. 16-21 den 10 december. 
Louise projektleder. 
Karl hör med MiFF om att arrangera rollspel. 
Alexandra gör ett schema för arbetsledare. 
Alexandra har hand om anmälningarna. 
 
Gratis fruktskålar. 
Spelens hus kiosk. 
 
Deadline för anmälan är 4 december. Anmälan ska vara ute 23 november. 
 
Yrkande: Att vi slopar julklappsbyte och istället får in klappar genom sponsorer. Detta för att 
evenemanget ska kunna vara helt kostnadsfritt för alla. 
 
Yrkandet godkändes. 
 
§12 Ungdomstinget, 26 november 
Karl kontaktar SKuDs vänner och tar med sig representanter till Ungdomstinget. 
 
§13 ShinamonCon 
Louise kontaktar Veronika Sergel kring Sverok och att bilda förening. 
 
§14 Förändringar i Sveroks kansli 
Två av de anställda vid Sverok kansli kommer bli Regionala Föreningskonsulter, vilket kommer 
utöka det totala antalet RFK till sex stycken. Dessa kommer ha två distrikt var. För vår RFK, Samir, 
innebär det att han även kommer ha hand om Kalmar-Blekinge. Hans huvuduppgift för K-B 
kommer vara att söka bidrag för att de ska kunna anställa sin egen RFK. 
 
§15 Spektrum 
Alexandra kontaktar Basement LAN för att samarrangera deras event i januari. 
 
§16 Strategiska kontra operativa 
Hur ser förbundsstyrelsens arbetsordning ut? Skapa underlag utifrån det. 
Förtydliga och utarbeta arbetsordningen gällande de geografiska områdena. 
 
Yrkande: Att dessa frågor diskuteras på en arbetsdag. 



 
Yrkandet godkändes. 
 
§17 Övriga frågor 
§17.1 Ninjat LAN 
Föreningen Ninjat håller i återkommande LAN i Ystad. Tobias kommer fortsätta jobba för att 
föreningen ska ansluta sig till Sverok med hjälp av Sam. 
 
§17.2 Årsmötet 2016 
Karl tar fram den ekonomiska berättelsen, resultaträkning och balansräkningen och skickar detta 
till revisorerna. Han tar även fram ett  budgetförslag för 2016. 
 
Alexandra och Louise skriver förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 
 
Tobias kontaktar valberedningen. 
 
§17.3 Överlämningen 
Under arbetsdagen ska överlämningen förberedas genom att sammanföra de arbetsdokument 
som tagits fram hittills. 
 
§17.4 Arbetsdag 
Alexandra lägger upp förslag i styrelsegruppen. 
 
§18 Nästa styrelsemöte 
Alexandra lägger upp förslag i styrelsegruppen. 
 
§19 Mötets avslutande 
Tobias förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Tobias Nilsson, mötesordförande  Alexandra Hjortswang, mötessekreterare  
 
 
 
 
___________________________________ 
Karl Barwe Paul, justerare 
 
 
 
 


