Protokoll nr. 6 2012
Styrelsemöte Sverok Väst
Datum: 2012-05-23
Tid: 17:30
Plats: Spelets Hus
Närvarande:
Ordförande Robert Tiinus (anlände 19:17)
V. ordf. Alexander Hallberg
Sekreterare Carl-Magnus Carlsson
Kassör Adam Loftbring
Ledamot Nadja Andersson
Ledamot Christoffer Lindgren
Revisor Magnus Haglund
Mötet öppnas
Mötet kontrolleras vara beslutmässigt
Mötet fanns vara beslutsmässigt.
Eventuella adjungeringar
Magnus Haglund fick tala på mötet
Val av mötesordförande
Alexander valdes till mötesordförande
Val av mötessekreterare
Carl-Magnus valdes till mötessekreterare
Val av justerare
Nadja Andersson valdes till justerare
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes och justeras löpande
Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av möte 2012-04-25. Ingen av uppgifterna hade utförts.
Genomgång av inkommen post
Det fanns ingen inkommen post.
Dokumentation av per capsulam-beslut
Inga per capsulam-beslut har tagits.

Ekonomisk rapport från kassören
Adam Loftbring skall posta rapport på forumet
Birger Hanning förklarar det bekymmersamma ekonomiska läget för föreningarna i Huset,
såsom han.
Styrelsen ger sekreteraren i uppdrag att ordna tid för möte med IOFF för att diskutera ekonomi.

Protokoll nr. 6 2012
Birger Hanning informerar att Studiefrämjandet ska skaffa lokaler på Hisingen och lämnar åt
styrelsen att fundera över möjligheterna det innebär.
Styrelsen beslutar att frågor om Varuautomater, flipper- och arkadspel är Spelets Hus-rådets
ansvar. De rekommenderar dock att maskiner som ska stå i allmänna utrymmen bör
avgiftbeläggas. Pengarna bör gå till rådet.
Styrelsen beslutar att ägna kvällen den 1:a Juni till kombinerad Kick-off och arbetskväll då man
planerar resten av årets arbete.
Begära ersättning för telefonsamtal är Ok om man visar upp telefonlistor.
Styrelsen beslutar att rensa i arkivet så att fler föreningar kan ha grejor där.
Övriga frågor
Adam Loftbring föreslår påfyllning av sjukvårdsväskor, till en kostnad på ca 1000:-,
vilket bifalles.
Adam skall höra sig för med IOFF bidrag för inköp av "Emma" dockor att öva livräddning
på. Beslut om inköp bordläggs tills vi fått besked.
Datum för nästkommande två möten
2012-06-13
2012-07-11
Mötet avslutas

Justeras
Nadja Andersson

