
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 Innetofflor 
Styrelsen konstaterar att de offerter 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 


