Protokoll
Styrelsemöte 4 för den ideella föreningen Spelens hus den 6/9 2016 på Nobelvägen
145A, Malmö.
Närvarande med rösträtt: Thomas Björk, Niklas Killander, Alexandra Hjortswang,
Josefine Persson, Louise Claesson, Oskar Sjövall, Anders Dahl, Jonas Astberg, Angel
Borisov, Henrik Grönberg
Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter
§1 Mötets öppnande
Thomas förklarade mötet öppnat
§1.1 Mötets behörighet
Mötet fanns behörigt
§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
§3 Val av mötesordförande
Mötet valde Thomas Björk
§4 Val av mötessekreterare
Mötet valde Niklas Killander
§5 Val av justerare tillika rösträknare
Mötet valde Alexandra Hjortswang
§6 A
 djungeringar
§7 Ansökningar om medlemskap
§7.1 B
 rädgården
Thomas föreslår att vi lägger ner deras ansökan tills de har kompletterat sin ansökan.
Mötet godtar Thomas förslag.
§8 Genomgång av förra protokollet
Alexandra går igenom förra protokollet
§9 Verksamhetsrapport från de anställda

Samir och Thomas går igenom verksamhetsrapporten
§10 Ekonomi
Alexandra redogör för den ekonomiska situationen. Det ser väldigt bra ut. Eftersom
situationen har expanderat enormt kommer Alexandra att lägga över vissa av de
ekonomiska arbetsuppgifterna på Tobias Fjellander.
§11 Varningar
MEGA har fått en varning.
Alexandra yrkar: … att punkten Varningar ska strykas från styrelsemötets dagordning
och att systemet ses över.
§12 Beslut som fattats mellan styrelsemöten
VU fattade beslut om att Samir fick i uppdrag att undersöka möjligheten att ta in någon
som tar över arbetsuppgifter från Alexandra. Se §10.
§13 Bordlagda frågor
§13.1 B
 rädgården
Punkten stryks eftersom den behandlades i §7.1.
§14 Inkomna skrivelser
Det har inte kommit några skrivelser.
§15 Övriga frågor
§15.1 Skrivelser till styrelsen/VU
Thomas uppmanar alla föreningar att skicka in skrivelser, men också att om så sker bör
skrivelsen vara inskickad minst en månad innan VU-mötet.
§15.2 Städning på SH - MBC
MBC lyfter frågan om städning och Samir förklarar hur det ska bli bättre, med tydligare
arbetsuppgifter för de ansvariga anställda.
§15.3 Renovering av taket - MBC
Renovering av taket kommer ske 15:e till den 23:e september.
§15.4 Komunikationsvägar - MBC
MBC lyfter att kommunikation från styrelsen gärna förs med styrelserepresentanten för
föreningen.
§15.5 Vikten av att vara en ungdomsförening på SH - MBC
Det är bra för alla om man är ungdomsförening på Spelens hus. Förutom den rent
ekonomiska fördelen gör det att vi som organisation får en större politisk plattform att
utgå från.

§15.6 Namn på rummen på Spelens hus
Mötet godtar tidigare förslag om namn på rummen på Spelens hus.
Kontor: Aperture science
Litet rum A (den som är vid HWC): Orange portal (måla dörren eller ramen av dörren
orange)
Litet rum B (den som är mot bokhyllorna): Blue portal (måla dörren eller ramen av
dörren blå)
Studion: USS Enterprise (The final frontier)
Stora rummet halvan som är tom: Gerudo Desert
Stora rummet halvan med bord: Garudo Valley
Projektor hörnan: Hyrule Castle
Kafet: Firefly
Källare: Vault 145A.
§15.7 Val av ny sekreterare/Förslag på ny sekreterare
Eftersom Louise avgår som sekreterare behövs i alla fall en ställföreträdande
sekreterare.
Alexandra yrkar: ... att vi bordlägger frågan. Mötet godkänner yrkandet.
§16 Mötets avslutande
Thomas avslutade mötet

Mötesordförande

Mötessekreterare

___________________________________
Thomas Björk

___________________________________
Niklas Killander

Justerare

___________________________________
Alexandra Hjortswang

