
Protokoll fört vid VU-Möte, 22/10 - 2016 
Spelens hus, Nobelvägen 145A Malmö 
 
Närvarande: Niklas Killander, Alexandra Hjortswang, Thomas Björk, Samir Arabi-Eter. 
 
§1 Mötets öppnande 
Thomas öppnade mötet 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet valde Thomas 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet valde Alexandra 
 
§5 Val av justerare 
Mötet valde Niklas 
 
§6 Adjungeringar 
Inga adjungeringar 
 
§7 Rapport från de anställda 
Samir kommer inkomma med en skriftlig rapport till styrelsemötet den 1/11. 
 
§8 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser 
 
§9 Förberedande av beslutsunderlag för inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser 
 
§10 Samirs semester 
Samir kommer ha semester från 19-31/12. Samir ska prata med Patrik Fridland om att 
gå in som arbetsledare under dessa dagar. 
 
§11 Bokningsregler - Spontan tidigareläggning av aktivitet, ljudnivå, när får 
projektorn användas med tanke på kontoret? 
Yrkande: Att bokningsreglerna ses över och uppdateras utifrån hur den ser ut och 
används i dagsläget. 
 
Mötet godkände yrkandet och uppdrar Alexandra att uppdatera reglerna och 
presentera förslaget för VU. 
 
§12 Beslut som fattats mellan styrelsemöten 
Se bilaga (Beslut som fattats mellan styrelsemöten) 



 
§13 Malmö e-sportcenter - Media och frågor till Chris. 
Chris kommer vara med på nästa styrelsemöte för att berätta om verksamheten på 
MEC.  VU tar fram frågor inför mötet. 
Kommentar om att media bör benämna Chris som e-sportsutvecklare. 
 
§14 Övriga frågor 
§14.1 Anmälda ärenden 
Yrkande: Att VUs fasta punkter till dagordningen ändras till följande: 

§1 Mötets öppnande 
§2 Godkännande av dagordning 
§3 Val av mötesordförande 
§4 Val av mötessekreterare 
§5 Val av justerare 
§6 Adjungeringar 
§7 Rapport från de anställda 
§8 Inkomna skrivelser, anmälda ärenden och förberedande av beslutsunderlag 
§9 Övriga frågor 
§10 Nästa VU-möte 
§11 Mötets avslutande 

 
Mötet godkände yrkandet. 
 
§15 Nästa VU-möte 
Tisdag 13/12 kl. 16.00. 
 
§16 Mötets avslutande 
Thomas avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Thomas Björk, mötesordförande Alexandra Hjortswang, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Niklas Killander, justerare 


