
 
Protokoll 
Styrelsemöte 8 för den ideella föreningen Spelens hus, 2017-10-09, kl 18:00, på 
Nobelvägen 145A, Malmö. 
 
Närvarande med rösträtt: Björn Nilsson, Niklas Killander, Frederik Berg 
 
Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter, Anna Jönsson 
 
§1 Mötets öppnande 
Frederik öppnar mötet 
 
§2 Val av mötesordförande 
Mötet väljer Björn Nilsson 
 
§3 Val av mötessekreterare 
Mötet väljer Niklas Killander 
 
§4 Val av justerare 
Mötet väljer Samir Arabi-Eter 
 
§5 Godkännande av dagordningen 
Niklas yrkar att.. numreringen av dagordningens punkter justeras till löpande ordning. 
Mötet bifaller yrkandet 
 
§6 Genomgång av mötesordning 
Björn går igenom mötesordningen 
 
§7 Rapport från de anställda 
Samir redogör för rapporten från de anställda: Boverket ansökan är klar inklusive 
kompletteringar. Även bokningssystemet är färdigställt. Kortsystemet är också klart, 
terminalen ska bara sättas upp. Sedan ska utbildning hållas för nyckelbärarna.  
Vi har estimerat 2000 medlemmar och utifrån detta kan vi få ut en estimation om 
kvällsaktiviteter. Dessa siffror kommer bli klarare när kortsystemet är uppe.  
Suicide Zero kommer och håller en workshop i Självmordsförebyggande. 
Håller på att kolla på en nördloppis sista helgen i November eller första helgen i 
December. Antingen på Spelens hus, eller Mitt Möllan.  
Kommer även hållas en julfest och Jul på Spelens hus. 



Våra sidoprojekt är klara och därför har våra projektanställda lämnat oss. Micke tar 
Julias position och Tobias finns kvar, båda på 25%. 
Går boverket igenom finns det utrymme för två tjänster, varav en bör vara kvinna. 
Vi väntar på beslutfrån andra instans hos Arbetsförmedlingen huruvida beslutet om 
återbetalningskrav kvarstår, vi vet inte när detta beslut kommer. 
 
§8 Beslut tagna mellan möten 
Inga beslut tagna mellan möten 
 
§9 Projektplan 
Mötet går igenom projektplanen för år 4-6 tillsammans med Anna Jönsson från 
Fritidsförvaltningen. 
Tobias ska vara klar med budget på torsdag 12/10. 
Kort remissrunda om kvantifierbara mål för år 4-6. 11/10 är deadline för förslag och 
12/10 deadline för beslut. 
 
§10 Jubileum för föreningarna 
Det hölls jubileum på Spelens hus, men deltagarantalet från styrelsen var väldigt få. 
Mötet håller med att detta och tar det med sig till nästa möte. 
 
§11 Roller i styrelsen 
 
§11.1 Kassör 
Caroline har satt sin roll i styrelsen till förfogande.  
Mötet tackar Caroline för sin insats. 
 
Frågan angående kassörsrollen bordläggs till nästa styrelsemöte. 
 
§12 Arbetsmöte 
Björn yrkar på att…  det hålls ett arbetsmöte i anslutning till Styrelsemöte 10 som flyttas 
till den 9/12. Tidpunkt är 12:00-18:00 varefter det hålls avslutningsmiddag tillsammans 
med de anställda. 
Tema på arbetsmötet ska vara: “Roller i styrelsen”. Där vi bland annat sätter ihop en 
Styrelsehandbok, och håller workshop runt dokumentet. 
Mötet bifaller Björns yrkande 
 
§13 Övrigt 
 
§13.1 Notis - Punkter som nämnden vill att vi tar upp:  

● PEGI jobbas med och tas upp. Spelen på öppet hus är alla anpassade för alla 
åldrar. 

● Ekonomi 
● Verksamhet 

Björn yrkar att dessa punkter tas upp under punkten “Rapport från de anställda”. 
Mötet bifaller Björns yrkande 
 



§14 Mötet avslutas 
Björn tackar alla för visat intresse och avslutar mötet 
 
 
Ordförande Sekreterare 
 
_______________________________ __________________________________ 
Björn Nilsson Niklas Killander 

 
 
Justerare 
 
_______________________________ 
Samir Arabi-Eter 


