PROTOKOLL
Styrelsemöte X för den ideella föreningen Spelens hus, 20180408, kl 11:00, på
Nobelvägen 145A, Malmö.
Närvarande med rösträtt:
Björn Nilsson
Robert Wagner
Jesper Hagerman Borgström
Kurosh Sedigh
Henrik Timius
Jonatan von Seth
Närvarande utan rösträtt:
§1 Mötets öppnande
Björn nilsson öppnar mötet 11:17

§2 Val av mötesordförande
Björn Nilsson väljs till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare
Robert Wagner väljs till mötessekreterare

§4 Val av justerare
Jonatan von Seth och Henrik Timius väljs till justerare

§5 G
 odkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§6 G
 enomgång av mötesordning
Björn går igenom mötesordningen
§7 R
 apport från de anställda

Malmö Gameweek: Genomgång av Samir
Sommaraktiviteter: Genomgång av Samir

§8 B
 eslut tagna mellan möten
8.1 - Beslut fattades att firmatecknare valdes: Jonatan von Seth och Björn Nilsson
valdes till nya firmatecknare.
8.2 - Beslut fattas att Björn ansvarar för inköp av ljuddämpande väggdekor.

§9 Övrigt
9.1 Avgång från styrelsen: Oliver avgår från Spelens Hus, styrelsen godkänner
Olivers avgång.
9.2 Val av ny Kassör: Jesper nomineras till ny kassör. Beslut fattas att Jesper
Hagerman Borgström blir Spelens Hus kassör.
9.3 Förlängning av Tobias F. tjänst: T
 obias tjänst förlängs till 2018.05.31 för
överlämning av ekonomi.
9.4. Attesträtt: F
 örslag framförs att vardera firmatecknare kan attestera upp till
10tkr (tio tusen kronor) individuellt eller 20tkr (tjugo tusen kronor) gemensamt.
Övriga styrelsemedlemmar föreslås ha attesträtt upp till 1tkr (ett tusen kronor) per köp
som ej kan sammanföras till gemensamma köp. Beslut fattas enligt förslag.
9.5 Information om dörrar: Offerten för dörr har kommit, 52tkr + moms. Offert
skall skickas till försäkringsbolaget. Förslag och offert väntar på nya cylindrar i samtliga
dörrar, varav 3 i blindo.
9.6 Förslag från Jonatan v. S. - Skrivare: Inköp av mindre skrivare för
föreningarna att använda individuellt för egna utskrifter. Jonathan v. S. undersöker
inköpsalternativ.
9.7 Förslag från Jonatan v. S. - Digital Checklista vid Städ: Digitalt system för
ansvariga att följa vid städning. Diskussion framförs över förderlar/nackdelar. För
många alternativ. Checklista som finns är adekvat, men behöver uppdateras.
9.8 Diskussion - Blipsystemet: N
 ytt medlemsmöte, 6/5 kl 11-15 för information
om blip-systemet, nya nyckelkontrakt och rutiner, städ-drive med medlemmarna.
§10 M
 ötet avslutas
Mötet avslutas 13.08
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Mötesordförande

______________________________________
Mötessekreterare
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Justerare
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Justerare

