
 
PROTOKOLL 
Styrelsemöte 4 för den ideella föreningen Spelens hus, 2017-06-26, kl 18:00, på 
Nobelvägen 145A, Malmö. 
 
Närvarande med rösträtt: Frederik Berg, Christian Stulen, Björn Nilsson, Niklas 
Killander, Caroline Eliasson 
 
§1 Mötets öppnande 
Frederik öppnar mötet. 
 
§2 Val av mötesordförande 
Mötet väljer Frederik Berg till ordförande 
 
§2 Val av mötessekreterare 
Mötet väljer Niklas Killander till mötessekreterare 
 
§3 Val av justerare 
Mötet väljer Caroline Eliasson 
 
§4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns 
 
§5 Rapport från de anställda 
Alex och Cain är sjukskrivna. Detta ligger hos Försäkringskassan. Vi har inte hört något 
från Försäkringskassan. 
Förutom detta funkar verksamheten bra. 
 
§6 Beslut tagna mellan möten 
Inga beslut tagna. 
 
§7 Solskydd 
Solfilmsmontage kommer någon dag under nästa vecka. Bör alltså vara klart i slutet av 
vecka 27. Kostnad är ungefär 33 000kr + moms. 
 
§8 Arbetsförmedlingen 
På grund av problem med pappersarbetet säger Arbetsförmedlingen att vi är 
återbetalningsskyldiga löner för 300 000kr. Problemet är fixat, men för sent, och därför 
finns ett antal scenarion. Antingen går vår överklagan igenom och vi behöver inte betala 



några pengar. Eller får vi en avbetalningsplan och måste dra ner på löner och kanske till 
och med avskeda folk. Eller, slutligen, får Spelens hus gå i konkurs. 
Björn samordnar med Samir. 
 
§9 Fritidsförvaltningen 
Samir föreslår att Spelens hus styrelse behöver få bättre kontakt med dem och borde 
kanske därför bjuda in dem till styrelsemöten och arbetsmöten. Styrelsen ställer sig 
bakom detta förslag och ska därför jobba för att bjuda in ansvariga från 
Fritidsförvaltningen. Niklas kollar upp och bjuder in. 
 
§10 Styrelsen 
Martin Mehmet Könick kontaktas av styrelsen för att ställa sin plats till förfogande. 
 
Christian Stulen ska flytta till Stockholm och måste därför lämna styrelsen.  
Detta ställer till det för vår kassör, Björn, som förlitar sig på stöd från Christian, i och 
med att Björn ska bli pappa under hösten. 
Därför gör att Björn inte kan fullfölja sina åtagande som kassör.  
Förslaget är att Caroline eller Veronica tar över kassörsposten och att Björn övertar 
deras styrelseansvar. 
Styrelsen ställer sig bakom detta förslag och ska lyfta frågan med Caroline och Veronica. 
 
§11 Övrigt 
 

§11.1 Slack 
Vi vill ha närmare kontakt med folk som inte är i styrelsen. Frederik yrkar därför 

att vi bjuder in alla anställda till vår Slack för att underlätta kommunikation oss emellan. 
Björn tillägger att vi även borde lägga till Jonathan von Seth.  
Mötet godkänner yrkandet med tillägg. 
 

§11.2 Checklista 
Björn yrkar på att han och Christian sätter sig ner och tar fram en checklista på 

saker som de anställda måste göra trots att det normalt ingår i föreningarnas uppgifter. 
Mötet godkänner yrkandet 
 
§12 Mötet avslutas 
Frederik avslutar mötet 
 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
____________________________ ________________________________ 
Frederik Berg Niklas Killander 
 
Justerare 
 
____________________________ 
Caroline Eliasson 
 


