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PROTOKOLL 
Styrelsemöte 9 för den ideella föreningen Spelens hus, 2017-11-07, kl 18:00, på 
Nobelvägen 145A, Malmö. 
 
Närvarande med rösträtt:  
Frederik Berg, Oliver Ljungberg, Björn Nilsson och Niklas Killander 
 
Närvarande utan rösträtt: 
Samir Arabi-Eter 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Frederik förklarar mötet för öppnat 
 
§2 Val av mötesordförande 
Mötet väljer Frederik Berg 
 
§3 Val av mötessekreterare 
Mötet väljer Niklas Killander 
 
§4 Val av justerare 
Mötet väljer Oliver Ljungberg 
 
§5 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkänner dagordningen 
 
§6 Genomgång av mötesordning 
Mötesordning gås igenom 
 
§7 Beslut tagna mellan möten 
Inga beslut tagna 
 
§8 Rapport från de anställda 
Samir presenterar: 
Anställda: De som jobbar för Spelens hus just nu är Samir Arabi-Eter (100%), Tobias 
Fjellander (25%) och Mikael Kölner (25%). 
Slutrapporten: Slutrapporten är reviderad för att även inkl. ekonomi.  
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Kortsystemet: Datorn blir uppsatt imorgon. Efter det ska systemet bara sättas igång. 
Dag för utbildning i systemet utannonseras inom kort. 
Min stora dag: Samir åker till Stockholm över helgen 10-12/11 för att coacha i 
Overwatch i samarbete med “Min Stora Dag”. 
Nämnden: Det är rekommenderat från Fritidsförvaltningen att Spelens hus ska få 500 
000kr per år av Fritidsnämnden för fortsatt verksamhet. Detta skulle täcka hyran (300 
000kr), en 33% anställning och inget annat.  
Malmö turism: Det har inletts en förhandling med Malmö turism för att skapa ett 
återkommande event på stadium-området. Lokalerna bekostas av Malmö stad under 
hela evenemangsveckan. Ansökan har lämnats för att få 600 000 per år i tre år för det 
här eventet. 
E-sportsprojektet: Samir har haft möte med projektledaren för E-sportsprojektet för 
att anordna ett visioneringsmöte om samarbete och framtidsvision. 
Event: Det anordnades ett mycket lyckat Halloween-event i lokalen med cirka 60 
deltagare. 
 
§9 Ekonomi - Spelens hus framtid 
Får vi 500 000 per år av Fritidsnämnden innebär detta en 50% förminskning av 
nuvarande bidrag.  
Finns det pengar någon annanstans? Kulturförvaltningen? Studiefrämjandet? Sverok? 
E-sportsprojektet är intresserat av att dela en administrativ tjänst för främst ekonomi. 
Sverok Skåne kanske går med på att dela en administrativ tjänst på plats.  
Det finns en risk att Spelens hus går från en visionerande mötesplats till att vara endast 
en föreningslokal för medlemsföreningarna. 
Kan föreningarna söka mer pengar själva? 
Vi väntar på ett möte med Ala Eddin Al-Qut, Vice Ordförande i Nämnden för att få 
klarhet i rekommendationen från Förvaltningen. 
 
§10 Arvodering 
Oliver vill stärka och skapa ett incitament till att göra de mer praktiska styrelsejobben, 
alternativt hela styrelsen. Detta skulle åstadkommas med en mindre arvodering. 
  
Samir yrkar att... frågan bordläggs till nästa styrelsemöte (i december).  
Mötet godkänner yrkandet. 
 
§11 Övrigt 
 

§11.1 Visioneringsmöte med E-sportsprojektet 
Samir behöver ha med sig två styrelseledamot till ett visioneringsmöte med Malmö 
E-sport som har hand om E-sportsprojektet. Detta kommer i mångt om mycket handla 
om utrustningen som Spelens hus äger och har lånat ut.  
 
Mötet beslutar att Niklas, Björn och Frederik ska representera Spelens hus styrelse på mötet. 
 
§12 Mötet avslutas 
Frederik avslutar mötet 
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Mötesordförande Mötessekreterare Justerare 
 
_____________________ _____________________ ___________________ 
Frederik Berg Niklas Killander Oliver Ljungberg 

 


