
 
PROTOKOLL 
Styrelsemöte 05-2020 för den ideella föreningen Spelens hus (802495-1306), 
2020-05-27, kl 18:00, på Nobelvägen 145A, Malmö. 
 
Närvarande med rösträtt: Pelle, Johan, Henrik, Albin, Katya, Orfeas, Sakarias, Marcus, 
Melker 
 
Närvarande utan rösträtt: 
 
§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnar 18:04 
 
§2 Val av mötesordförande 
Pelle väljs till mötesordförande 
 
§3 Val av mötessekreterare 
Orfeas väljs till mötessekreterare 
 
§4 Val av en justerare 
Henrik väljs till justerare 
 
§5 Godkännande av dagordningen 
Godkänt 
 
§6 Genomgång av ekonomi 
Inget nytt 
 
§7 Genomgång av tidigare protokoll 

1. Corona-stängt 
Det beslutades att kalla till föreningsmöte. Kommer följas upp på under 
detta mötet. 

2. Större gemensamt digitalt arrangemang 
Möte med Paul inväntades. 

3. Datum för larmkodbyte 
Bestämdes att göras 1 juni. 

4. Prioritering av uppgifter 
1. Stärkning av varumärket (ska inkluderas på föreningsmötet) 
2. Medlemskort/check-in system 

Signeras på varje sida utom på sista sidan.  
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3. Ommöblering av lokalen 
4. Försäkringsärendet 
Jonathan och Samir kommer med skriftlig rapport om vad bidragsgrupp  
behöver för att kolla på problemet 

 
§8 Genomgång av bordlagda frågor 
 
§9 Rapport från de anställda 
Inga anställda 
 
§10 Rapport om lokalen 
Henrik ta över att panta men Katya står fortfarande som kontaktperson till företaget 
som får pant väskor från oss. 
 
§11 Planerade evenemang och andra händelser 
Malmö stad vill ha flera turneringar som dem Scuffed Production körde med TfT. Malmö 
Game Week blev inställd. 
 
§12 Beslut tagna mellan möten 
 
(2020-8) 
Vi bestämde att BRF Kaprifolen (på andra sidan gatan där Samir, Katya och Marcus bor) 
ska ha sitt årsmöte i vår lokal söndag 14 juni. 
 
(2020-9) 
Vi nekade den beviljade ansökan för att hålla sommarlovs öppet. 
 
(2020-10) 
Vi godkände Samirs förslag på arvoderingar. 
 
 
§13 Dagordning 
 

1. Ansluta oss till Smart (Sakarias) 
Sakarias ska ha möte med dem kl 19. 
Godkänt att vi anslutar oss till dem och söker att ansöka till “community   
corner” genom dem 

2. Hur ska fler få reda på att SH finns? (JK) 
Diskussion kring Spelens hus identitet och vad vi är/vill vara. 
18:53 Sakarias lämnar för Smart mötet. 
Alla kan skriva vad Sh är för dem på Slack om en veckas tid. 
18:59 Johan lämnar och Jonathan kom i. 
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3. Uppföljning på föreningsmötet / Corona (Pelle) 
Vad kom fram ur samtalet med föreningarna? 
Inga krävde att vi öppnar eller hålla stängt. MFF som “pushade” mest för 
oss att öppna lokalen hade ingen representant på möte. 
19:18 Melker lämnar och Sakarias kom tillbaks. 
Pelle gjorde ett förslag på hur vi skulle kunna öppna 
19:30 Samir kom i. 
Liten paus. 
19:50 Albin lämnade. 
 
Förslag för öppning av Spelens hus: 
 
Spelens hus öppnar för föreningsaktiviteter från och med måndag 1 juni 
2020. 
 
Spelens hus sätter följande grundläggande krav: 

● Lokalen delas 
○ Föreningarna har tillgång till: Stora rummet, Orange & Blue 

Portal, Studion, Källaren (måste använda dessa toaletter). 
OBS! Detta innebär att föreningarna inte har tillgång till 
köket, så dryck och liknande måste antingen tas med själv 
eller köpas i kiosken. 
Kontoret har tillgång till: Kontoret, köket, toalett på 
ovanvåningen, Firefly (hallen). Endast kontoret samt 
föreningsmedlemmar/deltagare som har behov av en 
handikappsanpassad toalett får använda toaletten på 
ovanvåningen. 

● Bord, handtag och andra gemensamma kontaktytor ska, vid 
avslutad aktivitet, tvättas av med tvålat vatten. 

 
Föreningarna behåller sina kvällar. Innan aktiviteter kan återupptas ska 
föreningarna, gemensamt om de delar kväll med andra föreningar, skicka 
in ett förslag till Spelens hus styrelse som beskriver vilka regler de inför på 
sin aktivitet för att säkerställa god distansering mellan deltagare. 
Detta förslag måste godkännas av Spelens hus styrelse innan föreningen 
åter kan använda lokalen. 
 
Godkänt förslag ska presenteras för föreningens medlemmar, och 
inkludera att om reglerna inte följs kan detta rapporteras till 
info@spelenshus.se 
 
Spelens hus styrelse förbehåller sig rätten att dra tillbaka ett 
godkännande om föreningarna inte håller sig till reglerna ovan eller i det 
individuella förslaget. 
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Godkänt 
 

4. Nyckel till Henrik Roos (Henrik) 
Förslag att Henrik Roos får nyckel (som styrelsemedlem) till lokalen. 
Godkänt 

 
 
§14 Övrigt 
 

1. Golvet (Marcus) 
I morgon kommer någon att kolla på lokalen och komma med pris för att 
installera nytt golv. 

2. Ommöblering (Pelle) 
Människor ska samla på söndag kl 12 för att städa lite vidare, förbereda lokalen 
för att föreningarna kan komma fr.o.m. måndag. 

3. Svenska E-sportsförbundet (Samir) 
Förslag att vi går med. 
Godkänt. 

4. Flera turneringar (Samir) 
5. Ny internet café (Samir) 

Möjlighet för samarbete med “våra” föreningar och kanske att skapa en ny 
förening. 

 
§15 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte 
Söndag 28 juni - 12:00 
 
§16 Mötet avslutas 
Mötet avslutas 20:45   
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Mötesordförande: Mötessekreterare:  
 
Datum: ____________________________ Datum: ____________________________  

 
Namn: ____________________________ Namn: ____________________________

 
Signatur: ___________________________ Signatur: ___________________________ 
 

 
Justerare: 
 
Datum:   28-05-2020 

 
Namn:  Henrik Roos  
 
Signatur: ___________________________  
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