
Protokoll

Styrelsemöte 5 för den ideella föreningen Spelens hus den 1/11 2016 kl 18:30 på 
Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Thomas Björk, Niklas Killander, Alexandra Hjortswang, 
Oskar Sjövall, Anders Dahl, Jonatan von Seth.

Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter, Chris Jonasson

§1 Mötets öppnande
Thomas öppnar mötet

§1.1 Mötets behörighet
Mötet anses behörigt

§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen

§3 Val av mötesordförande
Mötet väljer Thomas Björk

§4 Val av mötessekreterare
Mötet väljer Niklas Killander

§5 Val av justerare tillika rösträknare
Mötet väljer Jonatan von Seth

§6 Adjungeringar
Mötet godkänner:
Chris Jonasson
Samir Arabi-Eter

§7 E-sportcenter



Chris presenterar verksamheten på Malmö E-sportcenter. E-sportcenter är ett 
samarbete mellan Malmö E-sport och spelens hus som grundar sig på projektpengar 
givna till Spelens hus, Malmö E-sport och Sverok Skåne.
I nuläget är det mycket uppstartsverksamhet. MåndagsSmash, tävling varannan helg 
och Overwatch-träning varje torsdag. På höstlovet fnns också öppen drop-in 
verksamhet.
Henrik Grönberg är anställd som e-sportskoordinator för att jobba med att få igång en 
liga för skolorna i Malmö.
Det ska också anställas en pedagog för att jobba mer mot skolor och fritids för att 
främja ungdomsverksamhet inom e-sport. 
Kommunen vill gärna att vi har PEGI med som en stående punkt på våra styrelsemöten. 
Vi är medvetna om denna förväntan och därför arbeta med PEGI i alla våra 
verksamheter.
Vi måste också arbeta med awareness mot Kommunen och våra spelare om varför PEGI 
är viktigt och vad det faktiskt innebär.
Angående separatistiska arrangemang får det inte vara alltid återkommande, utan vi 
välkomnar istället separerade arrangemang som händer ibland för att på så sätt stärka 
verksamheten i helhet.
Det jobbas mot en öppen verksamhet på eftermiddagar, och därefter är det 
medlemsverksamhet. Varannan vecka är helgerna lediga för att kunna möjliggöra 
konferenser och andra event i lokalerna.
Se bilaga: Rapportbesök hos Styrelsen för ytterligare info från Chris.
Chris lämnade mötet efter punktens avslutande

§8 Ansökningar om medlemskap
Inga nya ansökningar

§9 Genomgång av förra protokollet
Thomas redogör för förra protokollet

§10 Verksamhetsrapport från de anställda
Samir går igenom sin rapport. Se bilaga: Rapport från de anställda

§11 Ekonomi
Se bilaga: Rapport om Ekonomi

§12 Beslut som fattats mellan styrelsemöten (se bilaga §12.1 och §12.2)
§12.1 Extrainsatt Årsmöte med Propositioner
Thomas går igenom hur och varför extra årsmöte.



 §12.2 Nya anställningar
 Vi har anställt 4 personer. Se bilaga: Beslut mellan mötena

§13 Bordlagda frågor
§13.1 Val av ny sekreterare/Förslag på ny sekreterare
Mötet beslutar att behålla Alexandras arvodering månaden ut så att hon kan 
överlämna ekonomin till Tobias och ta hand om sekreterararbetet.

§14 Remissfråga ang. bidrag
Fritidsförvaltningen har gått ut med arbetet med att förändra föreningsstödet i Malmö. 
Styrelsen efterfrågar åsikter från föreningarna. Föreningarna vill gärna se en förändring 
i vad som konstituerar en medlem och hur många medlemmar som krävs för att kunna 
registrera en förening i Malmö stad.

§15 Inkomna skrivelser
§15.1 Tillgänglighet (se bilaga §15.1)
Som svar på Sanna Hedlunds insändare, yrkar Thomas att: De anställda får i 
uppgift att skriva en text om handikappsanpassningen på lokalerna som kan 
läggas in i event och föreningsinformation och att uppdatera hemsidan. I denna 
text ska även innehålla information om samarbetspartners.

§16 Övriga frågor
§16.1 Malmö Brädspelscafé
MBC känner att de måste bli mer en ungdomsförening. De har en fråga 
angående medlemskort och besöksregistrering. Samir svarar att statusen är 
osäker. Uppsättningen är “beställd”. Tillgång till databasen har bara folk som har 
tillgång till eBas. Tillgång till brädspelen i källaren lyfts också. Samir och Patrik 
ska fxa detta.

§16.2 Denna punkt är inte ofentliggjord i webbversionen av protokollet

§17 Mötets avslutande
Thomas avslutar mötet

Mötesordförande Mötessekreterare



___________________________________ ____________________________________
Thomas Björk Niklas Killander

Justerare

___________________________________
Jonatan von Seth



§12.1 Extrainsatt Årsmöte med Propositioner
Vi skulle behöva ett per capsulam beslut från styrelsen för att kalla ett extrainsatt 
årsmöte. Detta för att hinna hålla det extra årsmötet i år.
VU har även tre motioner som vi önskar att styrelsen skickar till extra årsmötet.
Därför yrkar VU:
att styrelsen kallar till ett extrainsatt årsmöte 12/11 Klockan 12:00
att propositionen "Ändring av §§18, 20, 21, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 40 och 41" skickas från 
styrelsen till årsmötet
att propositionen "Ändring av §§27, 31, 34 och 38" skickas från styrelsen till årsmötet
att propositionen "Behandling av avstängning" skickas från styrelsen till årsmötet

Samtliga yrkanden godkändes.



§12.2 Nya anställningar
Yrkanden:
Att vi anställer Patrik Fridland under tre månader på halvtid, för att genomföra mindre 
reparationer och förbättringar i lokalen.

Att vi anställer Henrik Grönberg på 75%, för att fylla rollen som MUCF tjänst 1.

Att vi ger Henrik Timius en utvecklingsanställning på 100% som fritidsledare med 
enklare fastighetsskötsel, städ och aktivitets förberedande aktiviteter

Att vi anställer Samir på 100%  Jan - Dec. Hittills har vi hyrt hans tjänst på 50% från 
Sverok. Vi kände att vi behövde utöka tjänsten inför sista projektåret.

Samtliga yrkanden godkändes.



§15.1 Tillgänglighet

Hej! 
Tänkte jag skulle skicka iväg ett mail med lite förslag på hur man ännu tydligare kan jobba 
med tillgängligheten på Spelens hus. 

Ni har jättebra lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, i alla fall för mig som använder 
rullstol och permobil. Men tänker att man kan bli ännu bättre på att informera om detta. 

Förslag: 
Skriv ut att lokalerna är tillgängliga med rullstol, att det finns anpassad toalett osv på 
hemsidan. 
Det underlättar verkligen att kunna hitta sådan information enkelt utan att behöva ringa eller 
maila stället man ska besöka för att ställa frågor om tillgänglighet. 

Det hade även varit bra om sådant skrivs med i de olika föreningarnas FBevenemang. 
Tänker att man från Spelens hus kan informera föreningarna om att de enkelt kan skrivas ut 
i infotexten att lokalerna är anpassade och kanske även att det finns en anpassad toalett.

En annan sak som hade varit bra som jag är osäker på om ni har i nuläget är en skylt om att 
det finns en anpassad ingång runt hörnet. Tänker att den kan sitta på ingången med trappor 
då den ofta är den första som en besökare ser. Så slipper ni eventuella förstagångsbesökare 
som vänder för att de bara ser en icke anpassad entré. 

Angående den anpassade entrén hade det varit jättebra om man börjar slå på dörröppnaren. 
Oftast så är den avstängd när jag varit på besök. 

Det var egentligen allt jag hade om tillgänglighet. Eller en grej till, om ni i framtiden ska byta 
armstöd på toaletten så hade det varit jättebra med sådana som går att fälla upp. För i mitt 
fall så är de nuvarande ivägen vid förflyttningar då man inte kan fälla upp dem. Vilket blir lite 
krångligt för mig och min assistent. 

Angående toaletten vill jag påpeka en sak till, som dock inte har med anpassning att göra. 
Ofta är handdukarna som man ska använda där inne väldigt ofräscha och det känns inte 
som att de byts ut så ofta. 

Det var alla förslag jag hade på lager just nu :) 
Och som sagt, Spelens hus är ett jättebra och trevligt ställe som är bra på väldigt många 
sätt. Och genom den här infon kan ni bli ännu bättre ;) 

Med vänliga hälsningar

Sanna Hedlund


