Protokoll
Styrelsemöte 6 för den ideella föreningen Spelens hus den 3/1 2017 kl 18:30 på
Nobelvägen 145A, Malmö.
Närvarande med rösträtt: Thomas Björk (GMM), Niklas Killander (MKF),
Alexandra Hjortswang (Sverok Skåne), Anders Dahl (Mahjong), Patrik Vogehed (MBC),
Oscar Sjövall (MFF)
Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter, Jonas Astberg (Tiny Dev)
§1 Mötets öppnande
Thomas öppnar mötet.
§1.1 Mötets behörighet
Mötet anser mötet behörigt.
§2 Godkännande av dagordning
Punkt §10 flyttas till §7. Mötet godkänner ändring och dagordning.
§3 Val av mötesordförande
Mötet väljer Thomas Björk
§4 Val av mötessekreterare
Mötet väljer Niklas Killander
§5 Val av justerare tillika rösträknare
Mötet väljer Anders Dahl
§6 A
 djungeringar
Tobias Fjellander
§7 Ekonomi
Tobias går igenom Ekonomin, se bifogat dokument. Mötet tackar för genomgången.
§8 Ansökningar om medlemskap
Inga nya ansökningar har kommit in.
Samir ska jobba för att rekrytera Project Lazarus, TCGC och Holy Eagles.
§9 Genomgång av förra protokollet
Thomas går igenom förra protokollet.

§10 Verksamhetsrapport från de anställda
Samir presenterar verksamhetsrapporten från de anställda. Se bifogat dokument.
§11 Beslut som fattats mellan styrelsemöten
Inga beslut har fattats sedan senaste styrelsemöte.
§12 Spelens hus framtid
Styrelsen diskuterar Spelens hus framtid utifrån olika framtidsutsikter.
Samir får i uppgift att ta reda på när föreningarna har sitt nästa styrelsemöte. På så sätt
kan representanter från VU komma och informera om Spelens hus framtid på
föreningens styrelsemöte. M
 ötet beslutar detta.
Samir kan utlysa ett stormöte i början av februari, och sedan ha stormöte en gång i
månaden fram till augusti. Vi kallar detta Pizza Party och erbjuder pizzabuffé och nån
tävling. Mötet beslutar detta.
§13 Bordlagda frågor
Det finns inga bordlagda frågor
§14 Övriga frågor
§14.1 Årsmöte
Pga hur stadgarna ser ut kan inte årsmötet hållas innan mars. Därför föreslås det att
det kommer kallas till årsmöte den 12 mars. Mingel 12-13, mötet börjar 13.
Mötet beslutar detta.
§15 Mötets avslutande
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