
Protokoll 
Styrelsemöte för den ideella föreningen Spelens hus, 27 Maj 2015, Nobelvägen 145A, 
Malmö. 
 
Närvarande med rösträtt: Alexandra Hjortswang, Andrew Appleby, Richard Brorsson Moreau, 
Jonatan von Seth, Johan Huang, Martin Lundén. 
 
Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter, Anna Rosengren (endast punkt §13.1), Sabina 
Tennivaara (lämnade under §12c). 
 
Jonas Hrimfei var inbjuden att närvara, men tackade nej. 
 
§1 Mötets öppnande 
Jonatan förklarade mötet öppnat 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordning 
 
§3 Val av mötesordförande 
Mötet väljer Samir Arabi-Eter till mötesordförande 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Mötet väljer Alexandra Hjortswang till mötessekreterare 
 
§5 Val av justerare 
Mötet väljer Jonatan von Seth till justerare 
 
§6 Adjungeringar 
Anna Rosengren och Samir Arabi-Eter adjungerades med närvarande-, förslags- och yttranderätt. 
 
§7 Val av språk 
Jonatan yrkar: Att dagordning, yrkanden och Facebook konversationer sker på svenska, dock 
frivilligt att göra det på engelska. Tal sker på engelska och känner en enskild person problem 
med att tala på engelska så är det tillåttet att göra det på svenska och få det översatt på 
engelska.  
 
Förslaget godkändes.  
 
§8 Genomgång av föregående protokoll 
Samir läste upp föregående protokoll 
 
§9  Ekonomisk rapport 
Spelens hus förening har ingen ekonomi ännu.   
 
 
 
 
 
 
 



§10 Verksamhetsrapport 
Ansökan till Boverket om pengar till renovering för förbättring av akustiken gick igenom tack vare 
Samirs sista-minuten-komplettering. 
Samir berättade om de senaste föreningarna som börjat ha sin aktivitet på Spelens hus. 
Studiefrämjandet ska ha en fest på Spelens hus 4 juli tillsammans med föreningarna och bjuda in 
Malmös politiker. 
Alexander Cederholm hade lovat information om Jonas Hrimfeis anställning, men har inte 
lämnat något till mötet. 
 
§11 Beslut fattade mellan styrelsemöten 
Det har inte varit några beslut. 
 
§12 Inkomna skrivelser 
§12.1 Bokning av lokalen 
Martin och Jonas: Ansvar och bokningar - Martin och Jonas (Bilaga A) 
Jonatan: Bokning av Spelens hus (Bilaga B) 

 
Yrkande 1: Att en anställd får i uppgift att revidera dessa dokument då de innehåller en del 
faktafel. 
 
Yrkande 2: Att föreningarna informeras om att den 1 augusti kommer bokningssystemet ändras 
och nyckelkontrakt kommer behöva skrivas om. Samt att alla återkommande spelträffar och 
planerade events blir avbokade och får bokas om på nytt enligt det nya bokningsystemet.. Detta 
är för att ge lika möjligheter till alla föreningar. 
 
Yrkande 3: Att en anställd undersöker hur andra platser som fritidsgårdar löst problemet med 
bokning och säkerhet. 
 
Yrkande 1, 2 och 3 godkändes 
 
§12.2 Jonatan: Utbildning i föreningskunskap hos MIP, Datum och vilka som ska gå 
utbildningen 
MIP vill sätta upp två datum för föreningsutbildningar för Spelens hus styrelse som även 
kommer va öppen för Spelens hus övriga föreningar. 
 
Yrkande: Att Samir föreslår 5 och 12 juni. Om det inte är möjligt kommer följande fredag 
föreslås. 
 
Yrkandet bifalles. 
 
§12.3 Beslut om löner för anställda 
Yrkande: Att vi bordlägger beslutet till nästa möte 
 
Yrkandet bifalles 
 
§12.4 Projektanställningars löner 
Yrkande: Att Jonatan och Alexandra presenterar ett förslag 29/5 senast 12.00. Att förslaget röstas 
för eller emot 30/5 senast 12.00 
 
Yrkandet bifalles 
 



§12.5 Projektanställning 
Yrkande: Att Jonatan och Alexandra presenterar ett förslag 29/5 senast 12.00. Att förslaget röstas 
för eller emot 30/5 senast 12.00 
 
Yrkandet bifalles 
 
§12.6 Tung Chung: Spelens hus Café 
Yrkande: Att vi bordlägger frågan till nästa möte 
 
Yrkandet bifalles 
 
§12.7 Jonatan: Stora städdagen den 27 eller den 28 Juni 
Yrkande 1: Att Jonatan arrangerar stora städdagen. 
 
Yrkande 2: Att städdagen arrangeras den 27 juni och att en annan lokal ordnas för MEGAs möte 
av Samir. Om detta ej går att anordna kommer Fight Club behöva ombes att ställa in sina 
aktiviteter den 28 juni för att ha städdagen då. 
 
Yrkande 1 och 2 bifalles. 
 
§12.8 Jonatan: Miljön på Spelens hus 
Yrkande: Att vi bordlägger frågan till nästa möte. 
 
Yrkandet bifalles. 
 
§12.9 Jonatan: Samirs förslag ang. reklam på fönstrerna 
Yrkande: Att bordlägga beslutet till nästa möte 
 
Yrkandet bifalles 
 
§12.10 Jonatan: Byte av väv till markiser 
Yrkande: Att vi bordlägger frågan till nästa möte och diskuterar det på facebook. 
 
Yrkandet bifalles 
 
§13 Övriga frågor 
§13.1 Wasabi och MEGA 
Anna Rosengren framförde åsikter från Wasabi kring oordningen i källaren. De har blivit lovade 
fler hyllor att förvara sina tillhörigheter på, men har inte fått några, samt har problem med att 
andra föreningars saker placeras på de hyllor de har. 
De har även haft ett möte med Alexander Cederholm om att Wasabi vill ha tillgång till de 
konsoller som står framme på Spelens hus. Anna upplever att Alexander tror att medlemmar då 
inte kommer vilja vara medlemmar i MEGA eftersom de kan spela elektroniska spel genom 
Wasabi. 
 
Yrkande 1: Att vi tillsätter Jonatan som ansvarig för att sätta upp ett par förslag om hur källaren 
ska organiseras och vem som har vilka områden. Jonatan ska även ta fram ett dokument som 
behandlar om hur vi gör med permanenta objekt, så som: Tv-apparater och Tv-spel-konsoller 
som MEGA har framme. I detta ingår även en översiktsplan om hur bord och tv-apparater ska 
stå. I detta dokument ingår även vad som tillhör vem.  
 



Yrkande 2: Att vi tillsätter en anställd som ansvarig för att sätta upp ett par förslag om hur 
källaren ska organiseras och vem som har vilka områden. Den anställde ska även ta fram ett 
dokument som behandlar om hur vi gör med permanenta objekt, så som: Tv-apparater och 
Tv-spel-konsoller som MEGA har framme. I detta ingår även en översiktsplan om hur bord och 
tv-apparater ska stå. I detta dokument ingår även vad som tillhör vem.  
 
Yrkande 3: Att följande är ett av förslagen, som Jonatan tar upp på nästa styrelsemöte som ett av 
sina förslag kring de permanenta objekten i lokalen: 
Föreningar får lov att ha saker uppe, om det blivit godkänt av Spelens hus styrelse, men att de då 
får användas av alla besökare på Spelens hus. Om någonting går sönder betalar den förening 
som lånat föremålet. Om detta inte kan redas ut ersätter Spelens hus den ägande föreningen 
med en del av föremålets nuvarande värde. Detta är inte ett officiellt uttalande. 
 
Yrkande 4: Att till nästa möte ska ett förslag på ett officiellt uttalande skrivas av en anställd kring 
att alla föreningar får syssla med de verksamhetsgrenar de vill oavsett vad andra föreningar 
sysslar med. 
 
Yrkande 1 och 4 godkändes. 
 
§13.b Samirs tillgång till Spelens hus mapp 
Yrkande: Att Samir får tillgång till Spelens hus-mappen. 
 
Yrkandet bifalles. 
 
§13.c Hearthstone-föreningen 
Hearthstone-föreningen vill boka Spelens hus en helg för en stor träff. Tyvärr har MEGA bokat 
upp flera helger under sommaren, men Samir och Jonatan ska försöka hitta en lösning. 
 
§13.d Möllan Rouge bokning 
Möllan Rouge vill boka Spelens hus för Öresund Cup 23-24 oktober. 
 
Yrkande: Att vi godkänner bokningen och att den automatiskt bokas till samma datum den 1/8. 
 
§14 Nästa styrelsemöte 
Jonatan skapar en fråga på facebook. 
 
 
§15 Mötets avslutande 
Samir förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Samir Arabi-Eter, mötesordförande Alexandra Hjortswang, mötessekreterare 
 
 
 
 
___________________________________ 
Jonatan von Seth, justerare 


