
Protokoll  
 
Styrelsemöte 3 för den ideella föreningen Spelens hus den 5/7 2016 på Nobelvägen 
145A, Malmö. 
 
Närvarande med rösträtt: Louise Claesson, Niklas Killander, Thomas Björk, Jonatan 
Von Seth, Oliver Sjöholm, Martin Lunden, Jonas Astberg, Oskar Sjövall 
Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter, Hans Rasmusson. 
 
§1 Mötets öppnande 
Thomas öppnade mötet 
 
§1.1 Mötets behörighet 
Mötet anses behörigt 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet väljer Thomas Björk 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet väljer Louise Claesson 
 
§5 Val av justerare tillika rösträknare 
Mötet väljer Niklas Killander 
 
§6 Adjungeringar 
Hans Rassmusson 
 
§7 Ansökningar om medlemskap 
§7.1 Brädgården 
Mötet bordlägger ansökan 
 
§7.2 Svenska Scrabbleförbundet 
Godkänns 
 
§8 Genomgång av förra protokollet 
Thomas går igenom föregående protokoll 
 
 



§9 Verksamhetsrapport från de anställda 
Två nya anställda, Björn på Mitt Möllan 
Chris Jonasson som också kommer vara på mitt Möllan som E-sports utvecklare 
Malmö Stad lämnar tillbaka 80.000 och alla nya föreningar får sina startbidrag 
Vi har fått 500.000 till Mitt Möllans uppbyggnad och 700.000 för att bedriva aktivitet 
Augusti-Augusti 
Quest for jämställdhet med Malmö E-sport. Vi har gått vidare i processen med ansökan 
Arvsfonden ansökan är gjord för en E-sportssatsning 
Utvecklingssamtal har gjorts med de anställda för att utveckla dem 
 
§10 Ekonomi 
Ekonomin för Spelens hus ser bra ut 
 
§11 Varningar 
Inga varningar finns 
 
§12 Beslut som fattats mellan styrelsemöten 
§12.1 Mötesdag för styrelsen 
Det beslutades att Styrelsemöten kommer vara första tisdagen i ojämna månader 
 
§13 Bordlagda frågor 
Inga bordlagda frågor finns 
 
§14 Inkomna skrivelser 
§14. 1 Mailet från Karl 
VU har lagt en rekommendation för Karl’s avstängning som är att styrelsen lägger 
handlingarna till protokollet  
Thomas yrkar att vi följer VU’s rekommendation 
Mötet godkänner yrkandet 
 
§15 Övriga frågor 
§15.2 Städlistor 
Jonathan undrar var städlistorna finns 
Det som gäller nu är att personalen kommer hjälpa till med städningen men 
föreningarna har fortfarande huvud ansvaret. Maila in er kontaktinfo till 
info@spelenshus.se om ni inte får er info via e-post. 
 
§15.3 Förvaltning av lokalen 
Jonathan påpekar att flera projekt i lokalen är oavklarat  
Bland annat är det flera lösa kablar och mycket prylar som är onödiga i lokalen som 
utgör risker 
Det mesta har blivit åtgärdat men det finns fortfarande saker kvar att åtgärda 
 
§15.4 Ansvar för lösören 
Vem har ansvar för saker som ligger framme och vad gör man när saker tas från 
Spelens hus?  
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Föreningarna har ansvaret men såklart skall man inte utsätta sig själv för fara 
Nyckelbärarna skall alltid kontaktas så man vet att de har ansvar för det dem lånar ut 
 
§15.5 Utrymme i källaren 
Figurspelarna behöver mer plats och undrar om de kan få det 
Samir svarar att detta skall gå via Kim 
 
Hyllorna skall märkas upp bättre så man ser vilken plats som är vilken i källaren 
 
§15.6 Samarbete med Playoteket 
Samarbetet skall fungera tillsammans med det nya kortsystemet 
Deadlinen i Augusti ser ut att gå igenom 
Föreningen kommer inte behöva betala för korten 
 
§16 Mötets avslutande 
Mötet avslutas av Thomas 
 
 
 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Thomas Björk Louise Claesson 
 
 
 
Mötesjusterare 
 
 
 
 
___________________________________ 
Niklas Killander 
 


