Protokoll
Styrelsemöte 2 för den ideella föreningen Spelens hus den 17/5 2016 kl. 18:30 på
Nobelvägen 145A, Malmö.
Närvarande med rösträtt: Alexander Cederholm, Josefine Persson, Alexandra
Hjortswang, Thomas Björk, Niklas Killander, Anders Dahl, Martin Lundén, Louise
Claesson, Oscar Sjövall. Oliver Sjöström via Skype.
Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter.
§1 Mötets öppnande
Thomas förklarar mötet öppnat.
§1.1 Mötets behörighet
Mötet anses behörigt.
§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.
§3 Val av mötesordförande
Mötet väljer Thomas till mötesordförande.
§4 Val av mötessekreterare
Mötet väljer Louise till mötessekreterare.
§5 Val av justerare tillika rösträknare
Mötet väljer Niklas till justerare.
§6 A
 djungeringar
Mötet väljer att adjungera Samir.
§7 Ansökningar om medlemskap
Mafoc.
Sysslar med figurspel.
Alexandra yrkar att:
Mafoc godkänns som verksamhetsförening.
Yrkandet godkänns.
Brädgården.

Sysslar med brädspel, kortspel och tv-spel.
Alexandra yrkar att:
Vi väntar med att godkänna Brädgården till vi fått mer info om vad de gör.
Yrkandet godkänns.
§8 Genomgång av förra protokollet
Louise går igenom föregående protokoll.
§9 Verksamhetsrapport från de anställda
Samir läser rapporten från de anställda.
Mötet lägger verksamhetsrapporten till handlingarna.
§10 Ekonomi
Alexandra går igenom ekonomin.
Ekonomirapporten läggs till handlingarna.
§11 Varningar
MKF har fått en (1) varning.
Wasabi har fått en (1) varning.
MEGA har fått två (2) varningar.
§12 Beslut som fattats mellan styrelsemöten
Inga beslut har fattats mellan styrelsemötena.
§13 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor finns.
§13.1 F
 astställande av arbetsordning
Bordlagt från styrelsemötet 22 mars 2016.
Alexandra yrkar att någon till nästa styrelsemöte tar fram en arbetsordning.
Thomas yrkar att VU får i upppgift att ta fram en arbetsordning.
Mötet godkänner Thomas yrkande.
§13.2 Städning
Frågan angående Samirs och Alexandras ändringar i städreglerna.
Thomas yrkar att detta läggs på VU så att de kan reda ut vad som hänt.
Mötet godkänner yrkandet.
§14 Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
§14.1 VU syfte
Thomas yrkar att skrivelsen antas i sin helhet.
Mötet godkänner yrkandet.

§14.2 VU b
 eslutanderätt
Thomas yrkar att skrivelsen antas i sin helhet.
Mötet godkänner yrkandet.
§14.3 VU m
 ötesformalia
Thomas yrkar att skrivelsen antas i sin helhet
Mötet godkänner yrkandet
§14.4 Mötestider
Thomas yrkar att mötet antar skrivelsen i sin helhet.
Martin yrkar att vi istället håller fast dag varannan månad
Mötet beslutade att styrelsemöte hålls varannan månad på ojämn siffra. Samt att
Ordförande beslutar vilken dag det blir efter frågan ställts på Facebook.
Mötet godkänner yrkandet
§14.5 T
 akrenovering
Thomas yrkar att mötet antar skrivelsen i sin helhet
Mötet godkänner yrkandet
§14.6 E
 xtrainsatt Årsmöte
Thomas yrkar att mötet antar skrivelsen i sin helhet
Mötet godkänner yrkandet
§14.7 A
 ttesträtter
Thomas yrkar att mötet antar skrivelsen i sin helhet.
Martin yrkar att inköp och utgifter över 5000 kr ska ha ytterligare VU medlems
godkännande.
Mötet godkänner yrkandet.
§14.8 Varningar och uteslutningar för Wasabi
Skrivelsens yrkanden avslås.
Alexandra yrkar att Karl Barwe Paul stängs av fram tills nästa årsmöte. Där tas beslut
om vidare avstängning.
Alexandra yrkar att Markus Kristensson är avstängd tills vi kan hålla ett möte med
Markus och VU för att reda ut vad som hänt.
Louise yrkar att hela eller delar av Wasabis styrelse har ett möte med VU om händelsen.
Alexandra yrkar att övriga deltagare på aktiviteten skall kontaktas och tilldelas en
tillsägelse.
Mötet godkänner yrkandena.

§14.9 Kommunikation på Spelens hus
Alexandra yrkar att frågan om kommunikation inkluderas i arbetsordningen som VU ska
ta fram förslag på.
Mötet godkänner yrkandet.
§15 Övriga frågor
§15.1 Städ- Martin Lundén
Louise yrkar att VU tar fram ett förslag på städrutiner.
Samir yrkar att städrapporteringen och städningen därefter läggs över på de anställda.
Mötet godkänner yrkandena.
§15.2 Fritidsförvaltningen- Alexandra Hjortswang
Alexandra informerade om mötet med Demal och Malin från Fritidsförvaltningen
angående nytt avtal mellan Malmö stad och Spelens hus. Malmö stad ska återkomma
med ett förslag på nytt avtal.
§17 Mötets avslutande
Thomas avslutade mötet.
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