
 
PROTOKOLL 
Styrelsemöte 6 för den ideella föreningen Spelens hus, 2019-01-20, kl 9:30, på 
Nobelvägen 145A, Malmö. 
 
Närvarande med rösträtt:  
Samir Arabi-Eter, Jonatan Von Seth, Björn Nilsson, Pelle Flemark, Henrik Timius, Kurosh 
Sedigh 
 
§1 Mötets öppnande 
Jonatan förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av mötesordförande 
Jonatan valdes till mötesordförande. 
 
§3 Val av mötessekreterare 
Kurosh valdes till mötessekreterare. 
 
§4 Val av justerare 
Björn och Henrik valdes till justerare. 
 
§5 Godkännande av dagordningen 
Mötet har godkänt dagordningen. 
 
§6 Tidigare protokoll 
Mötet har gått igenom det föregående protokollet. 
 
§7 Bordlagda frågor 
7.1 Blipp 
Stan har ej svarat Samir. Frågan bordläggs igen tills vi vet vad Malmö kommun vill.  
Max från svenska esports förbundet har tillgång till ett liknande blippsystem för 500kr 
om året, Samir har bett honom att lägga fram det. 
 
7.2 Extra utrustning 
Samir ska ha möte med sin revisor snart och frågan bordläggs därför till nästa möte. 
 
 
 
 



§8 Dagordning 
8.1 Gå igenom åtgärdslistan 
Frågan bordläggs. Jonatan går igenom listan med Kim och frågan tas upp vid nästa möte 
 
8.2 Gå igenom arbetsordning dokumentet 
Mötet har godkänt arbetsordningen och ska följa den därefter. 
 
8.3 MBF lån av SH 
9/2 ska MBF ha ett 20 års jubileum. Det förväntas vara ett stort event. MBF har fått 15 
000 kr av Malmö stad men pengarna kommer inte in i rimlig tid, därför behövs ett lån av 
SH på 8 000 kr. Jonatan reserverar sig på grund av att han sitter i MBF styrelse. 
Mötet har godkänt att MBF får ett lån på 8 000 kr av Spelens Hus. 
 
8.4 Brädspelsworkshop 
MBF ska hålla ett brädspelsworkshop under 20 års jubileumet och Spelens Hus har 
material som MBF vill låna.  
Mötet har beslutat att MBF får låna materialet. 
 
8.5 Utrymmet i panicroom 
Vad som ska hända med panicroom är oklart. Det kommer att användas som ett extra 
utrymmer till föreningar och privatpersoner tills vidare. Frågan bordläggs till nästa 
möte. 
 
8.6 Nya föreningstider 
Föreningstiderna förnyas varje halvår. Förslag på att detta halvår ska skippas.  
Björn meddelar MEGA om att de kan temporärt ta över alla torsdagar istället för 
varannan på grund av att bordshockey pausar sin verksamhet. 
Mötet har beslutat att föreningstiderna inte förnyas detta halvår. 
 
8.7 Hemsidan 
Hemsidan ligger i dödläge då vi ej har tillgång till den efter att lösenordet byts. 
Problem med att sidans besökare inte förstår vad Spelens Hus är, ett förtydligande 
behövs.  
Schemat behöver även det fixas.  
Björn tar ansvaret att försöka få igång allt.  
 
8.8 Stor städdag 
Frågan bordläggs tills vidare. 
 
8.9 Bokning av evenemang  
Björn tar hand om bokningar. 
 
 
 
 
 



8.10 De “försvunna” protokollen 
Vid förra mötet uppmärksammades det att flera styrelsemötesprotokoll hade försvunnit 
spårlöst.  
Pelle försöker ta kontakt med Robert, den förre sekreterare i hopp om att kunna få fram 
något. 
 
8.11 Årsmötet 
Mötet har beslutat att sätta ett datum för det nya årsmötet, 24/3. I fall att MEC också 
bokat 24/3 för deras årsmöte ska Spelens Hus årsmöte flyttas till veckan efter, 31/3. 
 
8.12 Verksamhetsavtal 
Jonatan ska undersöka förtydligande av verksamhetsavtalet. 
 
§9 Beslut tagna mellan möten 
Inga beslut tagna mellan möten. 
 
§10 Övrigt 
10.1 Bidragsansökan 
Vi uppmuntrar föreningar att göra bidragsansökningar men om det kommer påverka 
Spelens Hus lokal eller de anställda måste Spelens Hus styrelse veta om detta i god tid. 
 
10.2 Studion 
Diskussion har förts om att förbättra studion med nytt bord och möbler.  
Frågan bordläggs på grun av oklar ekonomi.  
Jonatan ansvarar för att prata med Kim om städning i studion. 
 
§11 Mötet avslutas 

Jonatan förklarade mötet avslutat 
 
 
Mötesordförande Mötessekreterare  
 
Datum: ____________________________ Datum: ____________________________ 
 
Namn:   Jonatan von Seth Namn: Kurosh Sedigh 
 
Signatur: ___________________ Signatur:___________________________ 
 
 
Justerare Justerare  
 
Datum: ____________________________ Datum: ____________________________ 
 
Namn: Henrik Timius Namn: Björn Nilsson 
 
Signatur: ___________________ Signatur:___________________________ 



 
  


