
Protokoll
Styrelsemöte för den ideella föreningen Spelens hus den 18/11 2015 kl. 18:00 på 
Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Jonatan von Seth, Louise Claesson, Martin Lundén och Alexander 
Cederholm. 

Närvarande utan rösträtt: Angel Borisov och Thomas Björk.

§1 Mötets öppnande
Jonatan förklarade mötet öppet.

§1.1 Mötets behörighet
Mötet ansågs behörigt.

§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3 Val av mötesordförande
Mötet valde Jonatan von Seth.

§4 Val av mötessekreterare
Mötet valde Alexandra Hjortswang.

§5 Val av justerare
Mötet valde Martin Lundén.

§6 Adjungeringar
Inga adjungeringar.

§7 Ansökningar om medlemskap
Inga ansökningar.

§8 Genomgång av förra protokollet
Jonatan läste upp förra protokollet.

§9 Verksamhetsrapport från de anställda (Se bilaga A)

§10 Ekonomi
Ekonomirapport kommer läggas upp i styrelsens facebookgrupp.

§11 Varningar
Inga varningar har utdelats.

§12 Beslut som fattats mellan styrelsemöten



Inga beslut har fattats mellan styrelsemöten.

§13 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.

§14 Inkomna skrivelser
§14.1 Belysning och mys (Se bilaga B)
Yrkande 1: Att bordlägga frågan.
Yrkande 2: Att frågan lämnas över till de anställda.

Yrkande 2 godkändes.

§14.2 Richard
Richard önskar avgå som sekreterare.
Sam yrkar: Att Sam får i uppdrag att ta hand om Spelens hus styrelseprotokoll.
Yrkandet godkändes.

Alexandra yrkar: Att vi väljer en ny sekreterare vid nästa styrelsemöte.
Yrkandet godkändes.

§15 Övriga frågor
§15.1 Backend-tjänsten
Yrkande: Att vi tar fram upp till tre personer som är intresserade av att intervjua de ansökande. 
Dessa tre listas i ordning av vem som ska kallas in.
Dessa är

1. Jonatan
2. Thomas
3. Alexandra

Yrkandet godkändes.

Yrkande: Att Samir tillsammans med styrelserepresentanten tar fram en neutral part.
Mötet godkände yrkandet.

Yrkande: Att dessa båda yrkanden även gäller e-sportstjänsten.
Yrkandet godkändes.

§15.2 Innetofor
Styrelsen konstaterar att de oferter som tagits fram är för dyra. De anställda ges i uppgift att 
fortsätta titta på billigare lösningar.

§16 Nästa styrelsemöte
Jonatan lägger upp förslag på facebook.

§17 Mötets avslutande



Jonatan avslutade mötet.

___________________________________ ___________________________________
Jonatan von Seth, mötesordförande Alexandra Hjortswang, mötessekreterare

___________________________________
Martin Lundén, justerare



Bilaga A

RAPPORT FRÅN DE ANSTÄLLDA PÅ SPELENS HUS

För perioden 30/9-18/11

1. Evenemang på Spelens hus
Spelens hus 1-årsfest med livespelning med Sakamoto. Det var tyvärr inte så värst 
många besökare, men de som var där verkade nöjda. Frida Trollmyr från 
Fritidsnämnden var på plats och var positiv som vanligt. Vi blev efter detta inbjudna att 
presentera verksamheten för fritidsnämnden, vilket var väldigt lyckat.

Möllan Rouge hölll i Öresund Cup (ca 50 deltagare) och MEGA har haft MEGAmys.

E-sport Skåne hade öppet hus.

Malmö Mahjongsällskap hade distriktsmästerskap.

2. Evenemang där Spelens hus medverkat
Pop-up i Kristianstad tillsammans med Studiefrämjandet.

Invigning av butiken Zing på Emporia med Sakamoto.

Retrospelsfestivalen där vi främst höll i Cosplaytävlingen där priset var en Golden ticket 
samt livespelning med Sakamoto.

SydCon lite på Stpln under Spellovet.

Malmö Figurspelsföreningen var på Figurmässan C4 och visade upp sin verksamhet.

Game Makers Malmö, Wasabi, MEGA och MKF arrangerade större evenemang under 
Spellovet.

3. Evenemang som är på gång
Pop-up i Lund under Julspelshelgen.
Jul på Spelens hus.
Events på Zing under december.
Stadsbiblioteket vill arrangera saker med oss.
MFF ska vara på Lekia, Mobilia, den 6 december och visa upp sin verksamhet.

4. Driftsfrågor



Bilaga A

Vi har nu ett swish-nummer till Spelens hus. Alexandra ska räkna av hur mycket som 
förts in på hennes konto och sprida infon om nya swishnumret tillsammans med 
information om caféet.

Första nyhetsbrevet gick ut idag med diverse info om vad som händer på Spelens hus.

Vi efterlyser fortfarande fer rapporter från föreningarna. Ett exempel är idag då 
soprumsnyckeln försvunnit och vi inte vet hur länge sedan det är eftersom vi inte kan 
räkna med att en förening skulle rapportera det.c

5. Kontoret
Emma Holmström är klar med sin praktik och har därför lämnat kontoret. RFSL Ungdom
syd har börjat hyra en kontorsplats och från ungefär den 1 januari kommer Ylva 
Grufstedt hyra en. Kontoret har därmed 6 externa hyresgäster.

6. Större inköp
12 speldatorer + tillbehör med sponsring av CDON
1 TV

7. Övrigt
CDON har sagt att vi ska kolla av i januari hur vi ska göra med sponsring till hela huset.

Backend-tjänsten är framtagen och e-sports-tjänsten håller på skrivas.

Samir har varit på Comiccon/Gamex och i Gävle för att hitta fera samarbeten samt kolla
på e-sports-verksamheten.

Vi kommer ha 2 nya praktikanter närmsta månaderna, Alex och Kim.

Vi har tillsammans med olika föreningar pratat med Fritidsförvaltningen angående 
bidrag.



Bilaga B

Belysning och mys

Då det framkommit att innertaksrenoveringen på Spelens Hus är försenad, MBC tycker det 
är väldigt viktigt att detta prioriteras. Under tiden medan vi väntar så behöver något göras 
under tiden när de tre ljusarmaturer som ej fungerar ovanför där MBC utför sitt spelande.

Föreningen ser även att följandes sätts upp en tidsplan på

1. När vi kommer få innertaket renoverat
2. När vi kommer få tillfällig belysning fixad
3. När vi kommer få mattor till Spelens hus
4. När namnen på de olika rummen kommer upp

Ut överdetta ser vi även att några väggar blir fondmålade, för att ta bort “sjukhus” känslan. 
Det finns även ett par kablar och ledningar som är lite här och där som ej fyller någon 
funktion, kan de inte tas bort? 


