
Signeras på varje sida utom på sista sidan.  

 

___________     ___________    ___________ 

 
PROTOKOLL 

Styrelsemöte 06-2020 för den ideella föreningen Spelens hus (802495-1306), 2020-06-

28, kl 12:00, på Nobelvägen 145A, Malmö. 

 

Närvarande med rösträtt: Pelle, Orfeas, Sakarias, Katya, Jonatan, Albertina (lämnade efter 

13.2), Johan (lämnade efter 13.1), Marcus, Samir 

 

Närvarande utan rösträtt: Jesper RD (lämnade efter 13.3), Albin, Henrik 

 

§1 Mötets öppnande 

12:10 

 

§2 Val av mötesordförande 

Pelle 

 

§3 Val av mötessekreterare 

Orfeas 

 

§4 Val av en justerare 

Albin 

 

§5 Godkännande av dagordningen 

Godkänt 

 

§6 Genomgång av ekonomi 

Inget nytt just nu 

 

§7 Genomgång av tidigare protokoll 

Genomgånget gjordes  

 

§8 Genomgång av bordlagda frågor 

 

§9 Rapport från de anställda 

 



Signeras på varje sida utom på sista sidan.  

 

___________     ___________    ___________ 

§10 Rapport om lokalen 

Se dagordningen 

 

 

§11 Planerade evenemang och andra händelser 

1. Parkspelen - Med CoolMinds i Folkets Park. Malmö-Esport ska inte med. Kommer att 

ske 31/07/20 - 01/08/20. Vi har fått en budget på 53t SEK. 

 

§12 Beslut tagna mellan möten 

PC-2020-11 

(Nekat) Malmö Figurspelsförenings förslag till att hålla deras aktiviteter på Spelens hus 

igen 

 

PC-2020-12 

(Godkänt) Rollspelssällskapets förslag till att hålla deras aktiviteter på Spelens hus igen 

 

PC-2020-13 

(Godkänt) Vi ändrar förutsättningarna för föreningarna och tar bort studion från de rum 

som är tillgängliga för dem i samband med att vi öppnar upp lokalen igen 

 

PC-2020-13-2 

(Godkänt) Malmö Figurspelsförenings förslag till att hålla deras aktiviteter på Spelens 

hus igen 

 

PC-2020-14 

(Godkänt) Förfrågan från Malmö Kortspelsförenings VTES avdelning om lokalbokning 

lördagen den 27/6 

 

PC-2020-16 

(Godkänt) Malmö Brädspelsförenings förslag om att återuppta aktivitet på Spelens hus 

 

PC-2020-17 

(Godkänt) Rollspelssällskapets nya förslag om att återuppta aktivitet på Spelens hus 

 

PC-2020-18 

(Godkänt) MKFs förslag 

 

PC-2020-19 

(Godkänt) MKF i samarbete med Green Faction att göra en förfrågan om lokalbokning 

lördagen den 11/7  



Signeras på varje sida utom på sista sidan.  

 

___________     ___________    ___________ 

§13 Dagordning 

 

1. Arbetssätt i styrelsen - Pelle 

Vi skapar en tråd om vad man vill jobba med och implementera ett system som liknar 

mer en TODO lista som man kan själva välja vad att syssla med. 

2. Uppföljning: Öppning av Spelens hus. - Pelle 

Det är många människor som verkar inte känna regler omkring när varande 

öppningen.  

MFF godkänt för 10 bord i stället för 8. Pelle ska informera dem. 

3. Ny förening: Esport Arena United 

Föreningen godkänd.  

4. Styrelsemedlemmar i SH som även sitter i en förenings styrelse - Johan 

a. Rolls - Jesper RD, Pelle, Jesper Lundh 

b. MBF - Jesper RD, Jonatan 

c. MKF - Samir, Melker, Henrik, Katya 

d. Poppukon - Samir, Katya, Orfeas 

e. Esport Arena United - Samir, Orfeas, Marcus 

f. MEGA - Orfeas, Albin 

g. Malmö Spelskaparförening - Jonatan 

5. Intern undersökning av föreningarna + målgrupp - Johan 

Bordläggs 

6. Tillsätta projektgrupp Boverketansökan - Pelle 

Tas på Slack 

7. Temperaturen i lokalen - Marcus 

Jonatan, Marcus och Katya ska kolla i det på Slack. 

8. Diskussion om ny lokal - Katya, Samir 

Det finns nån lokal av Stena fastigheter som ligger i söder bulltofta och är kanske en 

bra uppgradering för oss för att ha mer utrymme för föreningar, medlemmar osv. Vi 

söker inom möjligheten att flytta där.  

9. Källaren - Henrik 

Bordläggs 

 

§14 Övrigt 

 

1. Tydligare info om avtalet medlemsföreningar - Katya 

På slack 

2. Hur föreningar ansöker om medlemskap - Jonatan 

På Slack 

 



Signeras på varje sida utom på sista sidan.  

 

___________     ___________    ___________ 

§15 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte 

På Slack 

 

§16 Mötet avslutas 

Mötet avslutas 15:03  



Signeras på varje sida utom på sista sidan.  

 

___________     ___________    ___________ 

Mötesordförande:     Mötessekreterare:  

 

Datum: ____________________________   Datum: ____________________________  

   

Namn: ____________________________   Namn: ____________________________ 

  

Signatur: ___________________________  Signatur: ___________________________ 

 

   

Justerare: 

 

Datum: ____________________________  

   

Namn: ____________________________   

 

Signatur: ___________________________  

 

  

 

 


