PROTOKOLL
fört vid den ideella organisationen Spelens hus årsmöte
13 mars 2016 kl. 12.00 på Playoteket, Djäknegatan 2, Malmö
§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Spelens hus ordförande Jonatan Von Seth

§2. Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd
Mötet ansågs behörigt.
Närvarande med rösträtt
MEGA: Alexander Cederholm och Johan Huang
Sverok Skåne: Louise Claesson
Wasabi: Tung Chung
MiFF Malmö: Marcus Kristensson och Karl Barwe Paul
BHK Möllan Rouge: Eric Norén
Malmö Brädspelscafé: Andreas Wesik och Jonatan Von Seth
Närvarande utan rösträtt
Malmö Figurspelsförening: Oskar Sjövall och Christian Nordin
Game Makers Malmö: Thomas Björk
Spelis: Angel Borisov och Victor Jäderlund
E-Sport Skåne: Oliver Sjöholm
Malmö Kortspelsförening; Niklas Killander och Patrik Fridland
Röstlängden fastställdes till 9 (nio) röstberättigade ombud.

§3. Val av mötesordförande
Jonatan von Seth valdes till mötesordförande

§4. Val av mötessekreterare
Louise Claesson valdes till mötessekreterare

§5. Val av två justerare
Alexander Cederholm och Christian Nordin valdes till justerare

§6. Val av två rösträknare
Alexander Cederholm och Christian Nordin valdes till rösträknare

§7. Adjungeringar
Mötet beslutade att ge Patrik Fridland, Viktor Jäderlund, Angel Borisov, Oliver Sjöholm, Oskar
Sjövall, Christian Nordin, Thomas Björk och Niklas Killander ges närvaro- och förslagsrätt.

§8. Fastställande av mötesordning
Förslag till mötesordning
Inledning
Detta är mötesordning för Spelens hus årsmöte 2016
Röstlängd
Röstlängden är listan över vilka som har rösträtt på mötet. Röstlängden fastställs under andra
paragrafen i dagordningen. Spelens hus stadgar säger följande om röstlängd:
“Vid årsmötet har varje medlemsförening två röster.”
och
“Medlemsföreningen har rätt att skicka maximalt så många ombud som de äger röster.
Vart ombud får nyttja maximalt en röst. Ombud ska vara medlem i den representerade
föreningen och skall kunna styrka sin rösträtt med fullmakt, undertecknad av minst två
styrelsemedlemmar från den representerade föreningen. Styrelsemedlemmar kan ej
underteckna sina egen fullmakt. Ombud kan endast företräda en förening. Ombud måste vara
fysiskt närvarande för att erhålla rösträtt.”
Fördelning av tid
Mötet har en begränsad tid, och Spelens hus använder en speciell metod för att bestämma hur
lång tid som ska avsättas för behandling av motioner, verksamhetsplan, budget och övriga
frågor. Tiden för debatt är öppen och fri, om inte mötesordförande vill att diskussionen går ifrån
sin fria form till en form av debatt med debattid. Tiden är bestämd till 10 minuter. Utöver den
tilldelade tiden får budget och verksamhetsplan 20 minuters extra debattid.
Förslag under mötet
Förslag under mötet är motioner som kommit in senare än två veckor innan årsmötet. Förslag
kan även uppkomma under årsmötet och behandlas normalt då under övriga frågor. Förslag
(yrkanden) ska lämnas genom att skriva dem digitalt De digitala förslagen ska ﬁnnas i Spelens
hus Google drive under:
Spelens hus styrelse -> Spelens hus årsmöte 2016 -> förslag under mötet.
En jämkning innebär att två förslag som är liknande varandra sammanfogats till ett gemensamt
förslag av de som lagt fram dem. Övriga frågor behandlas i mån av tid. Frågor under övriga
frågor behöver ⅔ majoritet för att gå igenom.
Beslut
Beslut fattas enligt beslutad propositionsordning (beslutsgång). Röstning i frågor/yrkanden sker
med lappuppräckning. När beslut ska fattas med lappuppräckning kommer först alla som är för
ett förslag bli ombedda att hålla upp sina lappar, därefter ombeds alla som är mot förslaget att
hålla upp sina lappar. Mötesordföranden avgör vilken sida som har majoritet. Alla förslag ställs
mot avslag, vilket innebär att det alltid ﬁnns möjlighet att rösta nej till ett förslag. Alla med
rösträtt kan begära votering (“omröstning”). Då kommer mötes rösträknare att kallas upp för att
räkna lapparna exakt. Det går även att väcka en ordningsfråga om sluten votering.

MÖTET BESLUTADE
1… att fastställa mötesordningen enligt förslaget.

§9. Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Mötets behörighet, närvaro samt
röstlängd
§3. Val av mötesordförande
§4. Val av mötessekreterare
§5. Val av två justerare
§6. Val av två rösträknare
§7. Adjungeringar
§9. Fastställande av mötesordning
§10. Godkännande av dagordning
§11. Verksamhetsberättelse
§12. Ekonomisk berättelse
§13. Revisionsberättelse
§14. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§15. Val av revisorer
§16. Val av valberedning
§17. Fastställande av verksamhetsplan
§18. Fastställande av budget

§19. Motioner
§19.1 Samarbete med Playoteket
§19.2 Stadgeändringar
§19.3 Nytt golv på Spelens hus
§20. Godkännande av nya medlemsföreningar
§20.1 E-sport Skåne
§20.2 SydCon
§20.3 Playsson
§20.4 Game makers Malmö
§20.5 Spelis
§20.6 Hearthstone Sverige
§20.7 Tiny Game Dev
§20.8 Stolt nörd!
§20.9 New Republic
§21. Övriga frågor
§21.1 Utbildning av HLR
§21.2 Ungdomsförening på Spelens hus
§21.3 Solskydd på Spelens hus
§22. Mötets avslutande

Yrkande: Att följande dagordning godkänns
§1. Mötets öppnande
§2. Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd
§3. Val av mötesordförande
§4. Val av mötessekreterare
§5. Val av två justerare
§6. Val av två rösträknare
§7. Adjungeringar
§8. Fastställande av mötesordning
§9. Godkännande av dagordning
§10. Stadgeändringar
§10.1 Ändring av §22
§10.2 Ändring av §20
§10.3. Ändring av §13
§10.4. Ändring av §18
§10.5. Ändring av §19
§10.6. Ändring av §23
§10.7 Ändring av §20
§10.8. Ändring av § 40
§10.9. Ändring av §41
§10.10. Ändring av §20
§10.11. Ändring av §20
§11. Godkännande av nya medlemsföreningar
§11.1 E-sport Skåne
§11.2 SydCon
§11.3 Playsson
§11.4 Game Makers Malmö

§11.5 Spelis
§11.6 Hearthstone Sverige
§11.7 Tiny Game Dev
§11.8 Stolt nörd!
§11.9 New Republic
§11.10 Malmö Figurspelsförening
§11.11 Spelens Hus Filmklubb
§12. Justering av röstlängd
§13. Verksamhetsberättelse
§14. Ekonomisk berättelse
§15. Revisionsberättelse
§16. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§17. Val av revisorer
§18. Val av valberedning
§19. Fastställande av verksamhetsplan
§20. Motioner
§20.1 Samarbete med Playoteket
§20.2 Nytt golv på Spelens hus
§21 Ansvarsfrihet
§22 Övriga frågor
§22.1 Utbildning av HLR
§22.2 Ungdomsförening på Spelens hus
§22.3 Solskydd på Spelens hus
§23 Val av kallande ordförande
§24 Fastställande av budget
§25 Mötets avslutande

MÖTET BESLUTADE
1… att fastställa dagordningen till
§1. Mötets öppnande
§2. Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd
§3. Val av mötesordförande
§4. Val av mötessekreterare
§5. Val av två justerare
§6. Val av två rösträknare
§7. Adjungeringar
§8. Fastställande av mötesordning
§9. Godkännande av dagordning
§10. Stadgeändringar
§10.1 Ändring av §22
§10.2 Ändring av §20
§10.3. Ändring av §13
§10.4. Ändring av §18
§10.5. Ändring av §19
§10.6. Ändring av §23
§10.7 Ändring av §20
§10.8. Ändring av § 40
§10.9. Ändring av §41
§10.10. Ändring av §20
§10.11. Ändring av §20
§11. Godkännande av nya medlemsföreningar
§11.1 E-sport Skåne
§11.2 SydCon
§11.3 Playsson
§11.4 Game Makers Malmö

§11.5 Spelis
§11.6 Hearthstone Sverige
§11.7 Tiny Game Dev
§11.8 Stolt nörd!
§11.9 New Republic
§11.10 Malmö Figurspelsförening
§11.11 Spelens Hus Filmklubb
§12. Justering av röstlängd
§13. Verksamhetsberättelse
§14. Ekonomisk berättelse
§15. Revisionsberättelse
§16. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§17. Val av revisorer
§18. Val av valberedning
§19. Fastställande av verksamhetsplan
§20. Motioner
§20.1 Samarbete med Playoteket
§20.2 Nytt golv på Spelens hus
§21 Ansvarsfrihet
§22 Övriga frågor
§22.1 Utbildning av HLR
§22.2 Ungdomsförening på Spelens hus
§22.3 Solskydd på Spelens hus
§23 Val av kallande ordförande
§24 Fastställande av budget
§25 Mötets avslutande

§10. Stadgeändringar
Av Jonatan von Seth

§10.1 Ändring av §22
Bakgrund: Då Spelens hus består av föreningar som i sin tur blir medlemsföreningar. Är det en
god idé att ge övriga föreningar tid att hålla sina årsmöten innan Spelens hus har sitt årsmöte.
Då ger man den nya styrelsen en chans att påverka årsmötet så som deras medlemmar önskar.
Yrkande: Att §22. Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas
tidigast första (1) februari och senast 31 mars. Organisationens styrelse beslutar om tid och
lokal.
ändras till
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas tidigast första (1)
mars och senast 3
 0 april. Organisationens styrelse beslutar om tid och lokal.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §22 till
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas tidigast första (1)
mars och senast 30 april. Organisationens styrelse beslutar om tid och lokal.

§10.2 Ändring av §20
Bakgrund: I paragraf 18 i stadgarna tydliggörs det att avdelningar till medlemsföreningar inte
kan bli medlemmar i Spelens Hus. Däremot tas de upp som möjliga för uteslutning/avstängning i
paragraf 20. Det jag tolkar är att organisationer ska kunna förhindras från att bedriva
verksamhet i lokalerna. Detta faller dock på sin egen absurditet, eftersom att det är föga
meningsfullt att stänga av någon som aldrig varit med.
Yrkande: A
 tt §20. Medlemsförening e
 ller en av dess avdelningar kan av Spelens hus styrelse
avstängas med omedelbar verkan om medlemsföreningen eller avdelningen bryter mot Spelens
hus stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende. Avstängning skall beslutas av
årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt.
ändras till
Medlemsförening kan av Spelens hus styrelse avstängas med omedelbar verkan om
medlemsföreningen eller en av dess avdelningar bryter mot Spelens hus Stadgar, motarbetar
dess syfte, eller skadar dess anseende. Avstängning skall beslutas av årsmötet varvid den
avstängde har yttranderätt.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §20 till
Medlemsförening kan av Spelens hus styrelse avstängas med omedelbar verkan om
medlemsföreningen eller en av dess avdelningar bryter mot Spelens hus Stadgar, motarbetar
dess syfte, eller skadar dess anseende. Avstängning skall beslutas av årsmötet varvid den
avstängde har yttranderätt.

§10.3 Ändring av §13 (första läsningen)
Bakgrund: Det finns otydlighet kring vad som definieras som en medlemsförening. I stadgarna
går det enligt min mening bara att utläsa en form av medlemskap. Däremot det i praktiken finns
två nivåer av medlemskap. Det ena kräver enbart godkännande av styrelsen och medger inte
rösträtt på styrelsemöten och årsmöten. Det andra kräver godkännande av årsmötet och ger
rösträtt samt rätt till styrelseplats. Ofta anses rösträtten vara det som definierar medlemskapet.
Yrkande: A
 tt §13. … Organisationen kan inte upplösas så länge ombud från minst tre
medlemsföreningar motsätter sig upplösandet.
ändras till
§13. … Organisationen kan inte upplösas så länge ombud från minst tre medlemsföreningar och
eller verksamhetsföreningar motsätter sig upplösandet.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §13 till
Förslag om organisationens upplösning får endast behandlas på ordinarie årsmöte, och skall
insändas skriftligen till Spelens hus styrelse senast den 31 oktober året innan årsmötet. Att
upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till årsmötet.
Organisationen kan inte upplösas så länge ombud från minst tre (3) medlemsföreningar och
eller verksamhetsföreningar motsätter sig upplösandet.

§10.4 Ändring av §18
Bakgrund: Det finns otydlighet kring vad som definieras som en medlemsförening. I stadgarna
går det enligt min mening bara att utläsa en form av medlemskap. Däremot finns det i praktiken
två nivåer av medlemskap. Det ena bara kräver godkännande av styrelsen och medger inte
rösträtt på styrelsemöten och årsmöten. Det andra kräver godkännande av årsmötet och ger
rösträtt samt rätt till styrelseplats. Ofta anses det vara rösträtten som definierar medlemskapet.
Yrkande: A
 tt §18. Föreningar med säte i Malmö stad, som är godkända av Spelens hus styrelse,
är medlemmar i organisationen. I stadgarna benämns föreningar och huvudföreningar som
medlemsföreningar. Detta inkluderar inte föreningars eventuella avdelningar.
ändras till
§18. Föreningar med säte i Malmö stad, som är godkända av Årsmötet och Spelens hus styrelse,
är medlemmar i organisationen I stadgarna benämns föreningar, v
 erksamhetsföreningar och
huvudföreningar som medlemsföreningar. Detta inkluderar inte föreningars eventuella
avdelningar. V
 erksamhetsföreningar godkänns av styrelsen, verksamhetsföreningar får
möjlighet att boka lokal på Spelens hus, delta på styrelsemöten och få tillgång till de
dokument som styrelsen besitter. De kan sedan bli godkända av årsmötet och bli en
medlemsförening.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §18 till
Föreningar med säte i Malmö stad, som är godkända av Årsmötet och Spelens hus styrelse, är
medlemmar i organisationen. I stadgarna benämns föreningar, verksamhetsföreningar och
huvudföreningar som medlemsföreningar. Detta inkluderar inte föreningars eventuella
avdelningar. Verksamhetsföreningar godkänns av styrelsen, verksamhetsföreningar får möjlighet
att boka lokal på Spelens hus, delta på styrelsemöten och få tillgång till de dokument som
styrelsen besitter. De kan sedan bli godkända av årsmötet och bli en medlemsförening.

§10.5 Ändring av §19
Bakgrund: Det finns otydlighet kring vad som definieras som en medlemsförening. I stadgarna
går det enligt min mening bara att utläsa en form av medlemskap. Däremot finns det i praktiken
två nivåer av medlemskap. Det ena bara kräver godkännande av styrelsen och medger inte
rösträtt på styrelsemöten och årsmöten. Det andra kräver godkännande av årsmötet och ger
rösträtt samt rätt till styrelseplats. Ofta anses vara rösträtten som definierar medlemskapet
Yrkande: Att §19. Medlemmar i medlemsföreningarna är även medlemmar i organisationen. I
stadgarna benämns dessa som föreningsmedlemmar.
ändras till
Medlemmar i medlemsföreningarna och verksamhetsföreningarna är även medlemmar i
organisationen. I stadgarna benämns dessa som föreningsmedlemmar.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §19 till
Medlemmar i medlemsföreningarna och verksamhetsföreningarna är även medlemmar i
organisationen. I stadgarna benämns dessa som föreningsmedlemmar.

§10.6 Ändring av §23
Bakgrund: Det finns otydlighet kring vad som definieras som en medlemsförening. I stadgarna
går det enligt min mening bara att utläsa en form av medlemskap. Däremot finns det i praktiken
två nivåer av medlemskap. Det ena bara kräver godkännande av styrelsen och medger inte
rösträtt på styrelsemöten och årsmöten. Det andra kräver godkännande av årsmötet och ger
rösträtt samt rätt till styrelseplats. Ofta anses vara rösträtten som definierar medlemskapet.
Yrkande: A
 tt §23. På årsmötet har organisationens alla medlemsföreningar, Spelens hus
styrelse, valberedningen samt revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
Föreningsmedlemmar har närvarande-, yttrande- och förslagsrätt i mån av plats.
ändras till
På årsmötet har organisationens alla medlemsföreningar, v
 erksamhetsföreningar, Spelens hus
styrelse, valberedningen samt revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
Föreningsmedlemmar har närvarande-, yttrande- och förslagsrätt i mån av plats.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §23 till
På årsmötet har organisationens alla medlemsföreningar, verksamhetsföreningar, Spelens hus
styrelse, valberedningen samt revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
Föreningsmedlemmar har närvarande-, yttrande- och förslagsrätt i mån av plats.

§10.7 Ändring av §20
Bakgrund: Det finns otydlighet kring vad som definieras som en medlemsförening. I stadgarna
går det enligt min mening bara att utläsa en form av medlemskap. Däremot finns det i praktiken
två nivåer av medlemskap. Det ena bara kräver godkännande av styrelsen och medger inte
rösträtt på styrelsemöten och årsmöten. Det andra kräver godkännande av årsmötet och ger
rösträtt samt rätt till styrelseplats. Ofta anses vara rösträtten som definierar medlemskapet.
Yrkande: A
 tt §20. Medlemsförening kan av Spelens hus styrelse avstängas med omedelbar
verkan om medlemsföreningen eller en av dess avdelningar bryter mot Spelens hus Stadgar,
motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende. Avstängning skall beslutas av årsmötet varvid
den avstängde har yttranderätt.
ändras till
Medlemsförening eller verksamhetsförening kan av Spelens hus styrelse avstängas med
omedelbar verkan om medlemsföreningen, verksamhetsföreningen eller en av dess
avdelningar bryter mot Spelens hus stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende.
Uteslutning skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §20 till
Medlemsförening eller verksamhetsförening kan av Spelens hus styrelse avstängas med
omedelbar verkan om medlemsföreningen, verksamhetsföreningen eller en av dess avdelningar
bryter mot Spelens hus stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende. Uteslutning
skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt.

§10.8 Ändring av §40
Bakgrund: Det finns otydlighet kring vad som definieras som en medlemsförening. I stadgarna
går det enligt min mening bara att utläsa en form av medlemskap. Däremot finns det i praktiken
två nivåer av medlemskap. Det ena bara kräver godkännande av styrelsen och medger inte
rösträtt på styrelsemöten och årsmöten. Det andra kräver godkännande av årsmötet och ger
rösträtt samt rätt till styrelseplats. Ofta anses vara rösträtten som definierar medlemskapet.
Yrkande: A
 tt §40. På stormötet har organisationens alla medlemsföreningar, Spelens hus
styrelse, valberedningen samt revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
Föreningsmedlemmar har närvarande-, yttrande- och förslagsrätt i mån av plats.
ändras till
På stormötet har organisationens alla medlemsföreningar, verksamhetsföreningar, Spelens
hus styrelse, valberedningen samt revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
Föreningsmedlemmar har närvarande-, yttrande- och förslagsrätt i mån av plats.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §40 till
På stormötet har organisationens alla medlemsföreningar, verksamhetsföreningar, Spelens
hus styrelse, valberedningen samt revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
Föreningsmedlemmar har närvarande-, yttrande- och förslagsrätt i mån av plats.

§10.9 Ändring av §41
Bakgrund: Det finns otydlighet kring vad som definieras som en medlemsförening. I stadgarna
går det enligt min mening bara att utläsa en form av medlemskap. Däremot finns det i praktiken
två nivåer av medlemskap. Det ena bara kräver godkännande av styrelsen och medger inte
rösträtt på styrelsemöten och årsmöten. Det andra kräver godkännande av årsmötet och ger
rösträtt samt rätt till styrelseplats. Ofta anses vara rösträtten som definierar medlemskapet
Yrkande: A
 tt §41. Kallelse ska skriftligen ha sänts till medlemsföreningarna senast två (2) veckor
före stormötet.
ändras till
Kallelse ska skriftligen ha sänts till medlemsföreningarna och verksamhetsföreningarna senast
två (2) veckor före stormötet.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §41 till
Kallelse ska skriftligen ha sänts till medlemsföreningarna och verksamhetsföreningarna senast
två (2) veckor före stormötet.

§10.10 Ändring av §20
Bakgrund: Termerna avstängning och uteslutning är skrivna på ett sätt som kan tolkas som att
de vore likvärdiga. Något som är ovanligt i föreningssammanhang där de två brukar särskiljas.
Yrkande: A
 tt §20. Medlemsförening eller verksamhetsförening kan av Spelens hus styrelse
avstängas med omedelbar verkan om medlemsföreningen, verksamhetsföreningen eller en av
dess avdelningar bryter mot Spelens hus stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess
anseende. Uteslutning skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt.
ändras till
Medlemsförening eller verksamhetsförening kan av Spelens hus styrelse avstängas med
omedelbar verkan om medlemsföreningen, verksamhetsföreningen eller en av dess avdelningar
bryter mot Spelens hus stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende.
Avstängning skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt.
MÖTET BESLUTADE
1… att §20 ändras till
Medlemsförening eller verksamhetsförening kan av Spelens hus styrelse avstängas med
omedelbar verkan om medlemsföreningen, verksamhetsföreningen eller en av dess avdelningar
bryter mot Spelens hus stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende. Avstängning
skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt.

§10.11 Ändring av §20
Bakgrund: I paragraf 18 i stadgarna tydliggörs det att avdelningar till medlemsföreningar inte
kan bli medlemmar i Spelens Hus. Däremot tas de upp som möjliga för uteslutning/avstängning i
paragraf 20. Det tolkar jag som att att organisationer ska kunna förhindras från att bedriva
verksamhet i lokalerna. Detta faller dock på sin egen absurditet, eftersom att det är föga
meningsfullt att stänga av någon som aldrig varit med.
Yrkande: A
 tt §20. Medlemsförening eller verksamhetsförening kan av Spelens hus styrelse
avstängas med omedelbar verkan om medlemsföreningen, verksamhetsföreningen eller en av
dess avdelningar bryter mot Spelens hus stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess
anseende. Avstängning skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt.
ändras till
Medlemsförening eller verksamhetsförening kan av Spelens hus styrelse avstängas med
omedelbar verkan om medlemsföreningen, verksamhetsföreningen eller en av dess avdelningar
bryter mot Spelens hus stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende. Avstängning
skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt.
En medlemsförening kan även bli degraderad från Medlemsförening till
verksamhetsförening. Detta görs under “Godkännande av nya medlemsföreningar”.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §20 till
Medlemsförening eller verksamhetsförening kan av Spelens hus styrelse avstängas med
omedelbar verkan om medlemsföreningen, verksamhetsföreningen eller en av dess avdelningar
bryter mot Spelens hus stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende. Avstängning
skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt.
En medlemsförening kan även bli degraderad från Medlemsförening till verksamhetsförening.
Detta görs under “Godkännande av nya medlemsföreningar”.

Eric Norén (Möllan Rouge) lämnade efter denna paragraf

§11. Godkännande av nya medlemsföreningar
§11.1 E-sport Skåne
MÖTET BESLUTADE
1… att godkänna E-sport Skåne som medlemsförening i Spelens hus

§11.2 SydCon
MÖTET BESLUTADE
1… att godkänna SydCon som medlemsförening i Spelens hus

§11.3 Playsson
Har ej ansökt om medlemskap.

§11.4 Game Makers Malmö
MÖTET BESLUTADE
1… att godkänna Game Makers Malmö som medlemsförening i Spelens hus

§11.5 Spelis
MÖTET BESLUTADE
1… att godkänna Spelis som medlemsförening i Spelens hus

§11.6 Hearthstone Sverige
MÖTET BESLUTADE
1… att godkänna Hearthstone Sverige som medlemsförening i Spelens hus

§11.7 Tiny Game Dev
MÖTET BESLUTADE
1… att avslå Tiny Game Devs ansökan.

§11.8 Stolt nörd!
MÖTET BESLUTADE
1… att godkänna Stolt nörd! som medlemsförening i Spelens hus.

§11.9 New Republic
MÖTET BESLUTADE
1… att godkänna New Republic som medlemsförening i Spelens hus.

§11.10 Malmö Figurspelsförening
MÖTET BESLUTADE
1… att godkänna Malmö Figurspelsförening som medlemsförening i Spelens hus.

§11.11 Spelens Hus Filmklubb
Har ej ansökt om medlemskap.

Oskar Sjövall (Malmö Figurspelsförening) lämnade mötet efter denna paragraf

§12. Justering av röstlängden
Närvarande med rösträtt
MEGA: Alexander Cederholm och Johan Huang
Sverok Skåne: Louise Claesson
Wasabi: Tung Chung
MiFF Malmö: Marcus Kristensson och Karl Barwe Paul
Malmö Brädspelscafé: Andreas Wesik och Jonatan Von Seth
Malmö Figurspelsförening: Christian Nordin
Game Makers Malmö: Thomas Björk
Spelis: Angel Borisov och Victor Jäderlund
E-Sport Skåne: Oliver Sjöholm
Malmö Kortspelsförening; Niklas Killander och Patrik Fridland
Röstlängden fastställdes till 15 röstberättigade ombud.

§13. Verksamhetsberättelse
Organisationen bildades i mars 2015 och styrelsen har under året bestått av följande
representanter, med tillhörande befattningar för Spelens hus styrelse:
Malmö Brädspelscafée
Jonatan von Seth, ordförande
Sverok Skåne
Alexandra Hjortswang, vice ordförande
Sam Schönbeck, vice ordförande
Malmös Kortspelsförening
Janni Andersen, sekreterare
Andrew Appleby
MiFF
Robert Bång, kassör
Wasabi
Jonas Hansson
Louise Claesson, sekreterare
MEGA
Alexander Cederholm
Johan Huang
Malmö Mahjongsällskap
Richard Brorsson, sekreterare
Anders Dahl
Möllan Rouge
Martin Lundén
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft tio (10) styrelsemöten och ett (1)
diskussionsmöte. Hittills under 2016 har de dessutom haft två (2) styrelsemöten. Under 2015
höll de anställda i ett flertal stormöten där alla medlemmar i föreningarna på Spelens hus var
inbjudna att delta.
Personalen består vid tiden för årsmötet av fyra (4) anställda, en (1) konsult och en (1) arvoderad.
Verksamhetsutveckling
Under sommaren 2015 tog den nya styrelsen allt mer över projektet Spelens hus verksamhet.
Den slutgiltiga överlämningen ägde rum den 3/7. Med överlämningen gick Samir Arabi-Eter över
till att vara konsult hos organisationen Spelens hus. Strax innan beslutade styrelsen även att
arvodera Alexandra Hjortswang på motsvarande 25% för att utföra administrativt arbete för
projektet. Dessa har kommit att refereras till som “de anställda”. Under hösten hade Spelens hus
även en kommunikatörspraktikant. Strax innan årsmötet 2016 har två (2) assistenter anställts på
25% och en tidigare praktikplats för MEGA och en för Spelens hus har övergått i anställningar.
I nuläget hyrs kontorets platser ut till tre spelutvecklare, en medlemsförening, en studerande,
Studiefrämjandet och ett ungdomsförbund.

Föreningar som under året ansökt om medlemskap i Spelens hus är Malmö Figurspelsförening,
Spelis, Playsson, SydCon, E-sport Skåne, Game Makers Malmö, Hearthstone Sverige, Tiny Game
Dev och Spelens hus Filmklubb. De anställda har under året stöttat föreningarna vid
bidragsansökningar, evenemang och tillfälliga anställningar. De har även jobbat för att få
föreningarna registrerade i Malmö stad för att på så sätt synliggöra hobbyn för politiker och
tjänstemän. Bl.a. arrangerades en föreningsutbildning för Malmö stad med MiP på Spelens hus.
De anställda har bedrivit lokal politisk påverkan mot framförallt Fritidsförvaltningen för att våra
hobbygrenar och sättet våra föreningar är uppbyggda ska vara mer inkluderade i systemet. De
har även föreläst för folkhögskola och högskola om vår modell.
Styrelsen har under året tagit fram bokningssystem, översiktsplan, städrutiner, frågelåda och
varningssystem. De anställda har tagit fram nya nyckelkontrakt samt sett över och förbättrat
inredningen och arbetsmiljön. Ett system har beställts för att börja registrera närvarande
medlemmar, förmodligen genom medlemskort. Detta är främst till för att kunna rapportera
aktiviteter till Malmö stad och Region Skåne för utbetalning av bidrag.
De anställda har gjort tre ansökningar till Boverket. Två har godkänts och vi inväntar besked
gällande den tredje. Den första ansökningen gäller funktionsanpassning samt akutstikförbättring
av lokalen. Vi inväntar svar från hyresvärden gällande detta. Den andra ansökan gäller en
e-sportssatsning och anställningsprocessen för en ansvarig för denna satsning är påbörjad. De
anställda har under tiden förberett satsningen med samtal med Malmö stad om ett E-sportens
hus samt ett samarbete med Malmö Stadsbibliotek.
De senaste månaderna har Spelens hus tillsammans med NärCon planerat inför NärCon Malmö
2016.
Caféverksamhetens har under året gått över till att drivas av de anställda tillsammans med
föreningsmedlemmar. På detta sätt hålls priserna i caféet nere.
Vår kommunikatörspraktikant uppdaterade under hösten Spelens hus hemsida och tog fram
PR-material till Spelens hus och dess medlemsföreningar.
Fightingspels-communityn har växt.
Spelens hus har inlett ett samarbete med Playoteket, som därmed fått en adjungerad plats i
styrelsen.
Det har under 2015 arrangerats tre Städ- och/eller fixardagar där föreningsmedlemmar hjälps åt
att hålla lokalen i bra skick samt att förbättra den. Resultaten vid dessa har ofta varit bra, men
genomgående finns det ett problem med för få deltagare. Bl.a. har källaren gjorts iordning och
optimerats med fler hyllor.
Evenemang
En nördloppis arrangerades på Spelens hus i juni med stor framgång. Ca. 670 besökare kom för
att se vad de drygt tio (10) säljarna hade under de fem timmar vi hade öppet. Ytterligare en
nördloppis arrangerades på Mitt Möllan i november med ca 2 000 besökare. Nästa planeras i
juni.

Även i år arrangerades Jul på Spelens hus. Vi fick stöd av flera företag, bl.a. Stena fastigheter, och
hade ca. 40 besökare i alla åldrar. Bl.a. hade vi besök av en grupp nyanlända ensamkommande
minderåriga.
Tillsammans med MEGA har vi haft öppet för allmänheten några eftermiddagar i veckan med
hjälp av Spontan i stan. Dessa öppettider har främst varit riktade till ensamkommande
minderåriga och flera boenden har besökt oss.
Flera av Spelens hus medlemsföreningar närvarade på Sci-fi world i både Helsingborg och
Malmö. Under ComicCon höll Spelens hus i ett panelsamtal om spelföreningar och på
Malmöfestivalen arrangerade flera av medlemsföreningarna aktiviteter på ungdomsområdet.
Spelens hus har tillsammans med Stadsbiblioteket arrangerat en Harry Potter-dag och en
Rollspelsdag. Under Nörd på Pride på Regnbågsfestivalen deltog flera av medlemsföreningarna
och Spelens hus anställda hjälpte till att planera. Studiefrämjandet har arrangerat tre stycken
Spelens hus pop-ups tillsammans med Spelens hus.
Större inköp
E-sportsdatorer har köpts in med rabatt från CDON och ett e-sportsrum har förberetts. Även
konsoler och skärmar har köpts in. En ny skrivare hyrs nu efter att den förra gick sönder.

MÖTET BESLUTADE
1… att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§14. Ekonomisk berättelse
Denna rapport gäller från att föreningen Spelens hus övertog projektet “Spelens hus” från
föreningen MEGA den 1/9 2015.
Vid övertagandet av projektet överfördes 277 674 kr, från MEGA till Spelens hus. Sedan dess har
projektbidrag på 460 000 kr betalts ut från Malmö stad. Även det beviljade projektbidraget på
600 000 kr från Boverket för en e-sportssatsning är utbetalt. Hyresintäkterna kommer från de
uthyrda kontorsplatserna samt hyra från föreningar.
Våra största utgifter har varit lokalhyra, inredning, löner och inköp av e-sportsdatorerna.
Kiosken tycks ha gått med visst svinn och vi kommer därför tyvärr behöva se över priserna för att
täcka upp för detta i framtiden.
Kostnaden för arvoderingen har skjutits upp till 2016 års budget p.g.a. att
arbetsgivarregistreringen dröjde.
De nära 100 000 kr som är öronmärkta för att användas av Spelens hus för projekt tillsammans
med WASD har inte blivit överförda från MEGA.
Kommentarer
“De nära 100 000 kr som är öronmärkta för att användas av Spelens hus för projekt tillsammans
med WASD har inte blivit överförda från MEGA.” menar Alexander Cederholm att de ligger kvar
hos MEGA för att inget annat har beslutats än.

MÖTET BESLUTADE
1… att lägga ekonomiska berättelsen till handlingarna.

§15. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen gås igenom
MÖTET BESLUTADE
1… att lägga revisionsberättelsen för verksamheten till handlingarna.
2… att ändra dagordningen till följande:
§1. Mötets öppnande
§2. Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd
§3. Val av mötesordförande
§4. Val av mötessekreterare
§5. Val av två justerare
§6. Val av två rösträknare
§7. Adjungeringar
§8. Fastställande av mötesordning
§9. Godkännande av dagordning
§10. Stadgeändringar
§10.1 Ändring av §22
§10.2 Ändring av §20
§10.3. Ändring av §13
§10.4. Ändring av §18
§10.5. Ändring av §19
§10.6. Ändring av §23
§10.7 Ändring av §20
§10.8. Ändring av § 40
§10.9. Ändring av §41
§10.10. Ändring av §20
§10.11. Ändring av §20
§11. Godkännande av nya medlemsföreningar
§11.1 E-sport Skåne
§11.2 SydCon
§11.3 Playsson
§11.4 Game Makers Malmö
§11.5 Spelis
§11.6 Hearthstone Sverige
§11.7 Tiny Game Dev
§11.8 Stolt nörd!
§11.9 New Republic
§11.10 Malmö Figurspelsförening
§11.11 Spelens Hus Filmklubb

§12. Justering av röstlängd
§13. Verksamhetsberättelse
§14. Ekonomisk berättelse
§15. Revisionsberättelse
§16. Val av valberedning
§17. Fastställande av verksamhetsplan
§18. Motioner
§18.1 Samarbete med Playoteket
§18.2 Nytt golv på Spelens hus
§19 Revisionsberättelse
§20 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§21 Val av revisorer
§22 Ansvarsfrihet
§23 Övriga frågor
§23.1 Utbildning av HLR
§23.2 Ungdomsförening på Spelens hus
§23.3 Solskydd på Spelens hus
§24 Val av kallande ordförande
§25 Fastställande av budget
§26 Mötets avslutande

§16. Val av valberedning
Mötet valde Thomas till sammankallande valberededning och Jonatan till valberedare.

§17. Fastställande av verksamhetsplan
Förslag till verksamhetsplan
E-sport
Under 2016 planerar vi att, som en del av Spelens hus satsning på e-sport, öppna ett E-sportens
hus. Anledningen till att starta ett nytt hus är att inte inkräkta på de aktiviteter som finns i det
nuvarande huset. Som en del av satsningen på e-sporten kommer vi även arrangera ligor
tillsammans med Malmö Stadsbibliotek. Under sommaren kommer vi även göra en
integrationssatsning på E-sportens hus genom att ha avgiftsfri verksamhet för alla.
Utställning
Vi kommer under 2016 arbeta för att skapa en TV- och datorspelshistorisk utställning och
museipedagogisk verksamhet.
NärCon Malmö
Spelens hus kommer vara med och arrangera NärCon Malmö under 2016.
Verksamhetsutveckling
- Det beställda kortsystemet ska färdigställas och introduceras.
- Spelens hus ska ha öppet hus regelbundet och sprida PR-material för att locka nya besökare. Vi
ska även vara mer aktiva online och i sociala medier.
- Ljudmiljön ska förbättras genom renovering av innertaket och studion ska färdigställas.
- Vi ska även utöka samarbetet med lokala aktörer som spelbutiker och spelutvecklare

Kommentar:
Thomas påpekar att den inte är skriven i att-satser och anser att det är märkligt att punkterna är
konkreta.

MÖTET BESLUTADE
1… att fastställa förslag till verksamhetsplan.

§18. Motioner
§18.1. Samarbete med Playoteket
Av: Samir Arabi-Eter
Bakgrund: Playoteket är en lokal spelbutik. Genom ett samarbete kan vi slussa ungdomar och
vuxna mellan att hitta en butik där man kan köpa spel och ett ställe där man kan spela sina spel.
Huvudyrkande: Att vi ger ansvar till Samir att ta fram ett avtal om samarbete med Playoteket
som kommer att innefatta att vi gör verksamhet tillsammans (när det önskas av föreningarna)
och att alla föreningarnas medlemmar får 10% rabatt hos Playoteket.
Tilläggsyrkande:
Av Jonatan von Seth
Att verksamhetsutskottet tar slutgiltigt beslut om avtalet
MÖTET BESLUTADE
1… att de är positiva till yrkandet, men lämnar det till verksamhetsutskottet att ta ett slutgiltigt
beslut om avtalet.

§18.2 Nytt golv på Spelens hus
Av: Jonatan von Seth
Bakgrund: Spelens hus är en utmärkt mötesplats för oss gamers. Det blir vanligare och
vanligare att Spelens hus har aktiviteter som nästan tar upp hela ytan. Dock lider Spelens hus av
ett problem. Dåligt golv. På vintrarna är golvet kallt och man måste ha med sig egna inneskor,
något som besökare för första gången inte alltid har. Golvet är kallt även på våren och hösten.
Utöver det är golvet väldigt smutsigt och förfular intrycket man får av Spelens hus. Golvet gör att
lokalen ser skabbig ut. Det finns rostfläckar som inte går bort, det är svårt att se om golvet är
nyligen tvättat eller smutsigt, det är ojämt och ibland fastnar bord och stolar mellan springorna i
kaklet. Jag tror att Spelens hus hus hade varit en varmare mötesplats, sett renare ut och
underlättat för många föreningar när dem har aktiviteter och städar med ett bättre golv.
Yrkande: A
 tt Spelens hus ska under verksamhetsåret 2016 försöka genomföra byte av golvet på
något sätt, främst studion och “stora salen”. Akustiken ska påverkas positivt av förändringen.
MÖTET BESLUTADE
1… att Spelens hus ska under verksamhetsåret 2016 försöka genomföra byte av golvet på något
sätt, främst studion och “stora salen”. Akustiken ska påverkas positivt av förändringen.

§19 Revisionsberättelsen
Den ekonomiska delen av revisionsberättelsen är inte klar än. Vi förväntas få besked om detta
den 14 mars.
MÖTET BESLUTADE
1… att godkänna revisionsberättelsen i dess nuvarande form om inga felaktigheter uppkommer.

§20 Ansvarsfrihet
MÖTET BESLUTADE
1… att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§21 Revisorer
Nominerade: Charles Metzmaa till verksamhetsrevisor
MÖTET BESLUTADE
1… att välja Charles till verksamhetsrevisor

§22. Övriga frågor
§22.1 Utbildning av HLR (Hjärt- och lungräddning)
Av Jonatan von Seth
Bakgrund: Det finns ett ansvar att vara nyckelbärare och anställd på Spelens hus. Om en olycka
skulle inträffa som kräver HLR eller liknande kan det vara bra att ha en utbildning i området.
Detta kan rädda liv, både på de som drabbas och de som är ansvariga. Även om personen som
behöver hjälp omkommer har personen som är ansvarig eller den anställda haft möjligheten att
rädda på rätt sätt och kan veta att man gjorde sitt bästa. En utbildning ger deltagarna kunskap
och hjälp att känna trygghet i att hjälpa personer med skador eller lindriga sjukdomar men också
att kunna rädda liv i livshotande situationer.
Yrkande: Att en anställd på Spelens hus blir certifierad instruktör i Röda korsets första hjälpen.
Personen i fråga kan sedan kunna utbilda andra i HLR. Det ska sedan komma återkommande
utbildingar av HLR.
MÖTET BESLUTADE
1… att en anställd på Spelens hus blir certifierad instruktör i Röda korsets första hjälpen.
Personen i fråga kan sedan kunna utbilda andra i HLR. Det ska sedan komma återkommande
utbildingar av HLR.

§22.2 Ungdomsförening på Spelens hus
Av: Jonatan von Seth
Bakgrund: Spelens hus växer och växer. Vi blir fler och vi blir tillsammans starkare. Dock har
föreningarna en tendens att den senaste tiden bli mer inaktiva och inte delta på externa events.
Det är viktigt att Spelens hus växer, att vi syns och verkar utanför vår lokal. Vissa föreningar
kämpar mer med detta än andra. Däremot ska det finnas en tydlig morot att vilja växa och hjälpa
till på externa events.
Yrkande: Att vi delar in föreningar i två kategorier, de som är registrerade ungdomsföreningar i
Malmö stad och de som inte är det. Dem som är registrerade kan räknas få mer stöd från
Spelens hus och dess anställda än dem som inte är registrerade. Föreningar som inte är
registrerade kan inte förvänta sig att få samma stöd som de som är registrerade i Malmö stad
som en ungdomsförening.
Utöver detta har föreningen ett år (inför nästa årsmöte för Spelens hus) på sig att från och med
att de blivit medlemsförening i Spelens hus att bli registrerad ungdomsförening i Malmö stad.
De föreningar som inte uppfyller målet efter ett år kommer inte bli prioriterade när det gäller:
lagerutrymme, bokning av lokal, tillgång till nycklar och kan behöva betala en symbolisk summa i
lokalhyra för sina träffar och lager. Detta gäller alla föreningar på Spelens hus. Efter motionen
godkänns har alla föreningar som är medlemsföreningar ett år på sig att bli registrerad som
ungdomsförening i Malmö stad.
MÖTET BESLUTADE
1… att avslå yrkandet.

§22.3 Solskydd på Spelens hus
Av: Jonatan von Seth
Bakgrund: I Början av 2016 monterades markiserna ner av vår fastighetsägare. När vi hyrde in
oss i lokalen stod det i avtalet att markiserna ej ingick. Detta leder till ett problem. Spelens hus
har stora fönsterpartier mot söder. Detta generarar en stor solvärme vilket gör att redan under
maj kommer Spelens hus ha ett kylbehov som kommer sträcka sig fram till slutet av augusti. För
att man ska kunna vistas i Spelens hus behövs därför ett nytt solskydd. Fastighetsägaren vi hyr
av har ingen ekonomi att sätta in nytt solskydd. De kan sätta in nytt solskydd, dock höjs hyran.
Yrkande: Att Spelens hus köper in nytt solskydd, alternativt ber fastighetsvärden att göra detta
åt oss. Jag föreslår inte markiser som lätt kan glömmas att tas upp/ned och som även kan
påverkas av vind. Jag rekommenderar ett fast Solskydd. Lösning på solskydd ska lösas snarast.
MÖTET BESLUTADE
1… att Spelens hus köper in nytt solskydd, alternativt ber fastighetsvärden att göra detta åt oss.
Vi föreslår inte markiser som lätt kan glömmas att tas upp/ned och påverkas av vind. Vi
rekommenderar ett fast Solskydd. Lösning på solskydd ska lösas snarast.
Kommentarer:
Styrelsen ska arbeta för att få utrymme i budgeten att skaffa fram solskydd och nytt golv enligt
de godkända förslag som uppkommit under årsmötet.

§22.4 Ändring av §24 i stadgarna
Av: Andreas Wesik
Bakgrund: Besluten i §10 i dagordningen.
Yrkande: Att §24 Mötet är beslutsmässigt om kallelse skriftligen har sänts till
medlemsföreningarna senast fyra (4) veckor före årsmötet. Möteshandlingarna skall publiceras
på Spelens hus hemsida senast två (2) veckor före årsmötet, samt finnas tillgängliga i
pappersformat vid förfrågan. I möteshandlingarna skall dagordning, mötesordning, motioner,
valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetförslag samt
ekonomisk berättelse finnas med.
ändras till
Mötet är beslutsmässigt om kallelse skriftligen har sänts till medlemsföreningarna s amt de
verksamhetsföreningarna som är godkända före kallelsens utskick. Kallelsen skall skickas
senast fyra (4) veckor före årsmötet. Möteshandlingarna skall publiceras på Spelens hus hemsida
senast två (2) veckor före årsmötet, samt finnas tillgängliga i pappersformat vid förfrågan. I
möteshandlingarna skall dagordning, mötesordning, motioner, valberedningens förslag,
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetförslag samt ekonomisk berättelse finnas med.
MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §24 till
Mötet är beslutsmässigt om kallelse skriftligen har sänts till medlemsföreningarna samt de
verksamhetsföreningarna som är godkända före kallelsens utskick. Kallelsen skall skickas senast
fyra (4) veckor före årsmötet. Möteshandlingarna skall publiceras på Spelens hus hemsida senast
två (2) veckor före årsmötet, samt finnas tillgängliga i pappersformat vid förfrågan. I
möteshandlingarna skall dagordning, mötesordning, motioner, valberedningens förslag,
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetförslag samt ekonomisk berättelse finnas med.

§22.5 Ändring av §33 i stadgarna
Av: Andreas Wesik
Bakgrund: Besluten i §10 i dagordningen.
Yrkande: Att §33 ändras från
Extra årsmöte är beslutsmässigt om kallelse och beslutsunderlag har blivit skickat till
medlemsföreningarna senast fyra veckor före det extra årsmötet. Extra årsmöte skall utlysas om
revisorerna, styrelsen eller minst (avrundat uppåt) en tredjedel (1/3) av medlemsföreningarna
kräver det. Extra årsmöte kan endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.
ändras till
Extra årsmötet är beslutsmässigt om kallelse skriftligen har sänts till medlemsföreningarna samt
de verksamhetsföreningarna som är godkända före kallelsens utskick. Kallelsen skall skickas
senast fyra (4) veckor före extra årsmötet. Extra årsmöte skall utlysas om revisorerna, styrelsen
eller minst (avrundat uppåt) en tredjedel (1/3) av medlemsföreningarna och verksamhetsföreningarna som är godkända vid utlysandet kräver det. Extra årsmöte kan endast beslutas i de
frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Möteshandlingarna skall publiceras på Spelens hus
hemsida senast två (2) veckor före årsmötet, samt finnas tillgängliga i pappersformat vid
förfrågan. I möteshandlingarna skall dagordning, mötesordning, motioner, valberedningens
förslag, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetförslag samt ekonomisk berättelse
finnas med.

MÖTET BESLUTADE
1… att ändra §33 til
Extra årsmötet är beslutsmässigt om kallelse skriftligen har sänts till medlemsföreningarna samt
de verksamhetsföreningarna som är godkända före kallelsens utskick. Kallelsen skall skickas
senast fyra (4) veckor före extra årsmötet. Extra årsmöte skall utlysas om revisorerna, styrelsen
eller minst (avrundat uppåt) en tredjedel (1/3) av medlemsföreningarna och verksamhetsföreningarna som är godkända vid utlysandet kräver det. Extra årsmöte kan endast beslutas i de
frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. Möteshandlingarna skall publiceras på Spelens hus
hemsida senast två (2) veckor före årsmötet, samt finnas tillgängliga i pappersformat vid
förfrågan. I möteshandlingarna skall dagordning, mötesordning, motioner, valberedningens
förslag, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetförslag samt ekonomisk berättelse
finnas med.

§22.6
Kommentar:
Mötet påpekar att i framtiden skall allt som läggs fram vara signerat av författaren, dvs den som
skrivit dokumentet skall skriva namn längst ner. Nästa år önskar mötet ha en att-satser baserad
verksamhetsplan.

§23 Val av kallande ordförande
Nominerade: Louise Claesson
Mötet valde Louise till kallande ordförande.

§24 Fastställande av budget
Förslag till budget
Intäkter

Kommentar

Utgifter

Tillgångar

907,481.77

Plusgiro, sparkonto,
kundfodringar,
lån

0.00

Bidrag (mars -16 till feb -17)

920,000.00

Hyra (lokaler)

102,000.00

0.00
Föreningar, kontorsplatser

210,000.00

Löner

0.00

999500

Marknadsföring

0.00

30,000.00

Drift

0.00

30,000.00

Administration

0.00

45,000.00

Bankkostnader

0.00

2,000.00

Utbildning

0.00

5,000.00

Styrelsen

0.00

15,000.00

Representation

0.00

20000

Medlemsavgifter

0.00

5000

Anställda

0.00

20,000.00

Inredning, möbler, utrustning

0.00

160,000.00

Kortsystem

0.00

50,000.00

Kiosk

40,000.00

40,000.00

Event

25,000.00

45,000.00

0.00

230,250.00

Reserveras för jan-feb 2017
Övrigt

85000
1,994,481.77

Balansresultat

1,991,750.00

2,731.77

MÖTET BESLUTADE
1… att anpassande av budgeten för godkända motioner görs av styrelsen.
2… att godkänna budgeten.

§25 Mötets avslutande
Jonatan von Seth avslutade mötet.

Mötesordförande
Jonatan von Seth

Sekreterare
Louise Claesson

Justerare
Alexander Cederholm

Justerare
Christian Nordin

