
Protokoll 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Spelens hus, 27 April 2015, Nobelvägen 145A, 
Malmö. 
 
Närvarande med rösträtt: Alexandra Hjortswang, Jonatan von Seth, Jonas Hansson, Alexander 
Cederholm (t.o.m. §8), Martin Lunden och Janni Andersen. 
 
Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter (från §7) 
 
§1 Mötets öppnande 
Jonatan förklarar mötet öppnat 19:38. 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordning 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet väljer Jonatan till mötesordförande 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet väljer Janni till mötessekreterare 
 
§5 Val av justerare 
Mötet väljer Alexander till justerare 
 
§6 Spelens hus Utformning av anställningar 
Jonatan föredrar de förslag som finns till jobbannonser (se bilaga A1-5) 
 
Behov av en budget för anställningarna diskuteras.  
 
Alexandra yrkar:  
att byta namn på kommunikatör till samordnare.  
att byta namn på rollen städtekniker till städansvarig och rollen fastighetsskötare till 
fastighetsansvarig och att de två rollerna benämns som städ- och fastighetsansvarig om de 
kombineras.  
att vi går igenom och gör en budget för anställningarna och att Alexandra får ansvar för detta.  
 
Martin yrkar: 
att byta namn på rollen ekonomiansvarig till ekonomiadministratör. 
 
Jonatan yrkar:  
att vi behåller benämningen arbetsledare på rollen arbetsledare.  
att Jonatan konsulterar med Jonas och Samir vecka 18 angående feedback kring 
jobbannonserna.  
att vi lägger in en kommentar om att löner och procentsatser är någonting som kan ändras vid 
behov.  
att Alexandra har kontakt med arbetsgivaralliansen om hjälp med anställningsprocessen.  
 
Mötet antar ovanstående yrkanden. 
 
 



§7 Spelens hus kommande bokningsregler 
Jonatan föredrar ett förslag kring ett nytt bokningssystem till Spelens Hus (bilaga B) 
 
Ett problem blir om föreningen som ansvarar för städningen blir klar innan en annan förening 
som har verksamhet i lokalen. Båda föreningarna måste se till att det är städat om den ansvariga 
föreningen går tidigare.  
 
Mötet bordlägger frågan om bokningsregler för Spelens hus tills efter att §8 behandlats.  
 
Förtydliga vad man är ansvarig för och vem som har ansvaret när det sker aktiviteter på Spelens 
Hus. Det går att lämna över ansvaret, men det behöver formuleras hur det går till. 
 
Något attribut som tydliggör vem som har ansvaret när aktiviteter sker på Spelens Hus.  
 
Jonatan yrkar:  
att Jonatan undersöker möjligheten för att avsätta en fredagkväll och lördag med övernattning 
för att hålla en workshop där vi samordnar och går igenom alla dokument och ger utrymme för 
nya idéer.  
att bjuda in Sveroks regionala föreningskonsulent till workshophelgen.  
 
Martin yrkar:  
att Martin och Jonas går igenom bokningsreglerna tillsammans och inkommer med ett reviderat 
förslag.  
 
Mötet antar ovanstående yrkanden.  
 
Janni yrkar: 
att uppdra åt två personer att samordna, strukturera upp och revidera de dokument som finns 
för att sedan inkomma med ett nytt förslag. (Janni jämkar sig med Martins yrkande.) 
 
§8 Övertagande av Spelens hus 
MEGA kommer att diskutera frågan om Spelens Hus överlämning på sitt nästa möte.  
 
En utbildning i föreningskunskap hos MIP krävs för att Spelens hus ska kunna registreras som 
förening i Malmö kommun. Åtminstone två medlemmar i Spelens Hus styrelse måste gå 
utbildningen.  
 
Mötet diskuterar huruvida Spelens Hus ska registreras som förening eller organisation i Malmö 
kommun.  
 
Jonatan yrkar:  
att Jonatan får ansvar att lägga ut relevanta dokument i en mapp som heter Övertagningen av 
Spelen Hus och att styrelsemedlemmarna får ansvar att läsa dessa.  
att Samir får ansvar att samordna utbildningen i föreningskunskap hos MIP för föreningarna i 
Spelens Hus.  
 
Mötet antar ovanstående yrkanden. 
 
 
 
 



§9 Nyckelkontrakt och ansvar  
En person per nyckel. 
 
Jonatan yrkar:  
att Jonas och Martin även kollar på nyckelkontraktets innehåll och nyckelbärarens 
ansvarsuppgifter. Jonatan delar med sig av dokumentet Nya rutiner för städning av Spelens hus.  
 
Mötet antar ovanstående yrkande.  
 
§10 Övriga ärenden 
§10.1 Kommunikation inför styrelsemöten 
Jonatan yrkar:  
att olika personer får ansvar för att se till att de andra läser och kommenterar olika dokument.  
 
Alexandra yrkar: 
att ordförande delegerar ansvar för nya dokument 
 
Jonatan jämkar sig med Alexandras yrkande.  
 
Mötet antar Alexandras yrkande.   
 
§11 Nästa styrelsemöte 
Jonatan yrkar: 
att nästa styrelsemöte beslutas genom att Alexandra lägger ut förslag på tider till omröstning på 
Facebook.  
 
Mötet antar ovanstående yrkande.  
 
§12 Mötets avslutande 
Jonatan förklarar mötet avslutat 22:10.  
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Jonatan von Seth, mötesordförande Janni Andersen, mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Alexander Cederholm, justerare 


