
 
PROTOKOLL  
Styrelsemöte 04-2020 för den ideella föreningen Spelens hus (802495-1306), 
XXXX-XX-XX, kl XX:XX, på Nobelvägen 145A, Malmö. 
 
Närvarande med rösträtt: Pelle, Samir, Katya, Orfeas, Marcus, Johan, Albertina, 
Jonatan, Albin 
 
Närvarande utan rösträtt: Gustav från Fritidsförvaltningen, Patrik från 
Studiefrämjandet, Melker. 
 
§1 Mötets öppnande 
 
18:00 
 
§2 Val av mötesordförande 
 
Pelle godkänns. 
 
§3 Val av mötessekreterare 
 
Samir godkänns. 
 
§4 Val av en justerare 
 
Orfeas godkänd. 
 
§5 Godkännande av dagordningen 
 
mötet finner dagordningen godkänd. 
 
§6 Genomgång av ekonomi 
Gustav har nu lagt in vårt bidrag till utbetalning, efter vi har gjort halvårsredovisning. 
(Lite extra genomgång om halv årsredovisningen gicks igenom. Tex att vi ska uppdatera 
vilka uppgifter vi tar in och att meddela föreningarna. ) 
 
§7 Genomgång av tidigare protokoll 
Pelle går igenom förra protokollet. 
 

Signeras på varje sida utom på sista sidan.  
 
___________ ___________ ___________ 



§8 Genomgång av bordlagda frågor 
inga frågor behövdes tas upp. 
 
§9 Rapport från de anställda 
Inga frågor behövdes tas upp. 
 
§10 Rapport om lokalen 
Jonatan företag håller på ta fram en offert för kylningen och ventilationen. 
Katya med flera har påbörjat rensning av möbler och skräp vi inte behöver. 
Samir, Orfeas och Albin städade upp narnia.  
 
§11 Planerade evenemang och andra händelser 
Inga frågor togs upp. 
 
§12 Beslut tagna mellan möten 
Inga beslut är tagna mellan möten. 
 
§13 Dagordning 
 
13.1 Fritidsförvaltningen på besök 
 
Gustav besöker oss. 
 
13.2 Studiefrämjandet på besök 
 
Patrik besöker oss och berättar lite om samarbetet mellan Studiefrämjandet, Spelens 
hus och även medlemsföreningarna. 
 
13.3 Corona-stängt  
Pelle går igenom dagsläget. 
Johan lyfter ifall några rutiner har tagits fram, vilket det inte har. 
MFF har frågat ifall vi ska öppna igen, styrelsen diskuterar. 
 
Samir yrkar på att inför nästa styrelsemöte att ta in underlag från de föreningar som vill 
ge för att föra vidare diskussionen. 
 
Pelle yrkar på att vi ska hålla ett föreningsmöte där alla från olika styrelser är inbjudna 
för diskutera bland annat covid-19.  
 
Styrelsen beslutar att kalla på föreningsmöte. 
 
13.4 Större gemensamt digitalt arrangemang 
Pelle berättar vad olika föreningarna gör och Samir inflikar om Malmö Game Week. 
MGW kommer nog inte bli av, men det ska hållas en workshop mellan Paul och Samir 
där vi ska lyfta vad vi hade velat göra och sedan involvera andra.  
Samir berättar om Komplett servern och även om 8 laptops.   

Signeras på varje sida utom på sista sidan.  
 
___________ ___________ ___________ 



Det efterfrågas att man tar fram ideer på vad man skulle kunna göra. 
 
 
 
13.5 Datum för larmkodbyte 
Alla larmkoder kommer ändras 1a juni. 
 
§14 Övrigt 
 
14.1 Prioritering av uppgifter 
Fyra prioriteringsområden sätts till nästa möte: 
 

1. Stärkning av varumärket (ska inkluderas på föreningsmötet) 
2. Medlemskort/check-in system 
3. Ommöblering av lokalen 
4. Försäkringsärendet 

 
§15 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte 
 
§16 Mötet avslutas 
 
Mötet avslutas 20:50   

Signeras på varje sida utom på sista sidan.  
 
___________ ___________ ___________ 



Mötesordförande: Mötessekreterare:  
 
Datum: ____________________________ Datum: ____________________________  

 
Namn: ____________________________ Namn: ____________________________

 
Signatur: ___________________________ Signatur: ___________________________ 
 

 
Justerare: 
 
Datum: ____________________________  

 
Namn: ____________________________  
 
Signatur: ___________________________  
 
  
 
 

Signeras på varje sida utom på sista sidan.  
 
___________ ___________ ___________ 


