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PROTOKOLL 

Styrelsemöte 07-2020 för den ideella föreningen Spelens hus (802495-1306), 2020-07-

26, kl 15:00, på Nobelvägen 145A, Malmö. 

 

Närvarande med rösträtt: Pelle, Jesper Lundh, Katya, Albin, Albertina, Johan, Orfeas, Henrik 

 

Närvarande utan rösträtt: 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnar 15:08 

 

§2 Val av mötesordförande 

Pelle väljs till mötesordförande 

 

§3 Val av mötessekreterare 

Jesper Lundh väljs till mötessekreterare 

 

§4 Val av en justerare 

Orfeas väljs till justerare 

 

§5 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen blir godkänd av styrelsen 

 

§6 Genomgång av ekonomi 

Det pågår ett arbete att överföra rättigheter till rätt personer i styrelsen, såsom 

firmateckning, så att de kan ta det ansvaret de fått för vår ekonomi 

 

§7 Genomgång av tidigare protokoll 

Ämnen som nämns; Parkspelen, per capsulam beslut, arbetssätt i styrelsen, öppning av 

spelens hus, arena united blev en medlemsförening 

 

§8 Genomgång av bordlagda frågor 

 

8.1 Intern undersökning av föreningarna - Johan 
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Vi vill skapa starkare band till medlemsföreningarna i Spelens Hus. Ett första steg är att prata 

med föreningarna och se vilka behov de kan ha och försöka ta kontakt med de föreningarna 

som har visat vara svåra att nå.  Pelle visar ett intresse att delta i detta projekt tillsammans 

med huvudfattare Johan.  

 

8.2 Målgrupp - Johan 

Vid utveckling av en grafisk profil för Spelens Hus, dök frågan fram, vad är Spelens Hus 

målgrupp?  Spelföreningar? Personer mellan 15-25? Vårt avtal med Malmö Stad säger att vi 

ska driva verksamhet för Malmös unga spelintresserade.  

Detta är en viktig fråga, en workshop ska planeras av Johan och Albertina som vi kan deltaga 

i för att få fram ett bättre svar.  

 

8.3 Källaren - Henrik 

Källaren behövs städas, hur får vi med föreningarna på detta? Det hade varit bra ifall de 

gjorde av sig med lite bråte i en loppis eller någon form av intern auktion. Ännu bättre hade 

varit ifall vi kan hitta sakerna där nere som kanske inte har en ägare, som då kan slängas. Kan 

tyvärr vara svårt att få föreningarna att komma till Spelens Hus nu under covid-19 pandemin. 

Styrelsen verkar ställa sig generellt positivt till detta initiativ till att städa upp. Henrik 

formulerar ett meddelande till våra föreningar om att de borde städa i källaren och att vi kan 

boka in en tid för dem, så att de är ensamma här när de utför arbetet.  

 

§9 Rapport från de anställda 

 

Johan lämnade mötet 16:00.  

§10 Rapport om lokalen 

Ventilationen är undermålig i lokalen, den har inte blivit servad ordentligt och verkar bara 

kunna hantera ungefär 20 personer. Det undersöks ifall bostadsföreningen har sådana 

skyldigheter, ifall vi kan få dem att renovera eller ifall vi kan göra något åt det. Ytterdörren i 

källaren går inte att öppna just nu, detta behövs fixas.  

 

§11 Planerade evenemang och andra händelser 

 

11.1 Parkspelen 

Vi behöver personer som kan hjälpa under eventet med att packa sista dagen samt en 

ersättare för Katya ifall hon behöver lämna eventet eller blir sjuk eller dylikt. Albin kan hjälpa 

packa 29/7. Pelle kan hjälpa men ställer inte upp som ersättare.  

 

§12 Beslut tagna mellan möten 

 

2020-20 Nya bord till kontoret  
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2020-21 GlueLAN 

 

2020-22 Melker Linderoth nyckelbärare 

 

2020-23 Film Licens 

 

2020-24 MKF + Green Faction bokning 

 

2020-25 Kpop community bokning 

 

§13 Dagordning 

 

13.1 Uppföljning “Öppning av Spelens hus” 

Små övertramp av reglerna har skett men har kunnat snabbt korrigeras.  

 

13.2 Uppföljning “Arbetssätt i styrelsen” 

 

13.2.1 Medlemskort + Rabatter/avtal med Playoteket/Green Faction/m.m. 

Orfeas arbetar för att få fram ett medlemskort som kan underlätta för 

medlemsregistrering och som också kan användas i ett samarbete med företag för att ge 

våra medlemmar rabatter. Pelle, Orfeas, Henrik och Melker ska styra i detta.  

13.2.2 Boverketansökan 

En grupp med Albin, Jesper L, Pelle, Katya och Samir har skapats som ska se till att 

ansökan kommer in i tid.  

13.2.3 Överlämningspärmen 

Jonatan kan leda arbetet att skapa en överlämningspärm till nästa styrelse, en månad 

i framtiden när han har lite mer tid. 

13.2.4 Arbetssätt i framtiden 

Albertina och Pelle jobbar på att få fram smartare sätt vi kan arbeta på i framtiden.  

 

§14 Övrigt 

 

§15 Tid, datum och plats för nästa styrelsemöte 

Då alla inte är på mötet så planerar vi detta på styrelsens Slack 

 

§16 Mötet avslutas 

Mötet avslutas 16:29.   
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Mötesordförande:     Mötessekreterare:  

 

Datum: ____________________________   Datum: ____________________________  

   

Namn: ____________________________   Namn: ____________________________ 

  

Signatur: ___________________________  Signatur: ___________________________ 

 

   

Justerare: 

 

Datum: ____________________________  

   

Namn: ____________________________   

 

Signatur: ___________________________  

 

  

 

 


