PROTOKOLL
Styrelsemöte 7 för den ideella föreningen Spelens hus den 7/3 2017 kl 18:30 på
Nobelvägen 145A, Malmö.
Närvarande med rösträtt: Niklas Killander, Thomas Björk, Jonatan von Seth, Martin
Lundén, Alexandra Hjortswang
Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter
§1 Mötets öppnande
Thomas öppnar mötet.
§1.1 Mötets behörighet
Mötet finns behörigt.
§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.
§3 Val av mötesordförande
Mötet nominerar Thomas.
Mötet väljer Thomas till mötesordförande.
§4 Val av mötessekreterare
Thomas nominerar Niklas.
Mötet väljer Niklas till mötessekreterare.
§5 Val av justerare tillika rösträknare
Mötet nominerar Samir.
Mötet väljer Samir till justerare.
§6 A
 djungeringar
Samir Arabi-Eter
§7 Ekonomi
Samir går igenom en kortare ekonomisk rapport som Tobias Fjellander har skickat in.
Mötet lägger dokumentet till handlingarna.

§8 Ansökningar om medlemskap
Wolly hat
Fish tank
Pokemon go Malmö
Mötet godkänner samtliga föreningar.
§9 Genomgång av förra protokollet
Thomas går igenom förra protokollet.
§10 Verksamhetsrapport från de anställda
Samir går igenom rapporten från de anställda.
Mötet lägger rapporten till handlingarna.
§11 Beslut som fattats mellan styrelsemöten
Det har beslutats att ta in en praktikant.
Det har beslutats att varannan fredag ska det vara tjejverksamhet på Spelens hus. Det
ska tas in en projektanställd tills att det att tjejverksamheten kan starta eget idéelt.
Det har beslutats att Chris får lönetillägg pga av utökad roll som arbetsledare.
Mötet lägger besluten till handlingarna.
§12 PEGI
Arbetet med PEGI har gåtts igenom.
§13 Bordlagda frågor
Inga bordlagda frågor.
§14 Övriga frågor
§14.1 Spelens Hus-Sverok Skåne samarbetsavtal
Mötet går igenom samarbetsavtalet.
Mötet godkänner samarbetsavtalet och lägger det till handlingarna.
§14.2 Reklamplats på gågatan
Spelens hus har fått ett erbjudande att köpa reklamplats på en skärm på
Södra Förstadsgatan.
Mötet beslutar att bordlägga beslut till nästa styrelse. Samir får också i uppgift att ta
fram material som ska finnas där.
§14.3 Avtackning av sittande styrelse
VU föreslår att alla styrelserepresentanter som varit närvarande på ett
styrelsemöte bjuds till ett avtackningsevenemang. Förslagsvis Boulebaren.
Ansvarig är Thomas.
Mötet godkänner förslaget.

§15 Mötets avslutande
Thomas avslutar mötet.
Mötesordförande

Mötessekreterare

___________________________________
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___________________________________
Niklas Killander
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___________________________________
Samir Arabi-Eter

