Protokoll fört vid rådsmöte 17 december 2014
Winstrupsgatan 1
Närvarande rådsledamöter:
Niklas Hallgren
Ivan Carlestam
Nataliya Leshchinska
Johan Hörndahl
Wilhelm Wijkander
Björn Sanders
Mattias Rubenson (fr.o.m. §6)
Dagordning
Mötet öppnades 17 december 18:00
1. Val av mötesordf.
Wilhelm Wijkander valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
4. Firmateckning
Rådet beslutade…
...att Wilhelm Wijkander (940917-0033) och Johan Hörndahl (930404-2816)
tecknar firman var för sig.
...att ge Johan Hörndahl i uppgift att ändra detta på relevanta ställen.
5. Ekonomisk rapport
Inget nytt att rapportera.
Rådet beslutade…
...att ge Aidin Shafiei fortsatt mandat att teckna föreningens firma till och med 15
januari 2015.
6. Utskotten(kort rapportering, formell bekräftelse av ledare)
a. Spektrum
Jobbar med marknadsföring, fått in ett gäng sponsorer. Björn ska till nästa gång
se till att se hur det har gått med kommunens storbidrag.
b. Förvaltning
Rasmus har hittat en lockande lokallösning. Se §12.
c. (E-sport)
Ej aktivt.
d. Core
Inget att rapportera.

e. Mjukvara
Sebastian hälsar(se nedan): jag har gjort ett bokningssystem som BML kan
använda för sina event. Det använder Payson som betalningsleverantör.
7. Val av ledare
a. Spektrum
Rådet beslutade...
...att välja Björn Sanders och Ivan Carlestam till ledare för Spektrum.
b. Förvaltning
Rådet beslutade...
...att välja Rasmus Björklund till ledare för Förvaltning.
c. Core
Rådet beslutade…
...att välja Niklas Hallgren till ledare för Core.
d. Mjukvara
Rådet beslutade...
...att välja Sebastian Pfaff till ledare för Mjukvara.
e. E-sport
Rådet beslutade...
...att välja vakant till ledare för E-sport.
8. Kontanthantering
Vi har fortfarande ett litet problem med kontater, men det stora problemet är avklarat.
9. Slushicemaskin
Björn Sanders anmäler jäv i frågan.
Enligt protokollet “101221 Rådsmöte” äger föreningen officiellt Slush Ice-maskinen.
Johan ges i uppdrag att komma till en diplomatisk lösning som i grund går ut på att vi
övertar ägandet men att de i ovan nämnda protokoll kallade “utlånarna” får fortsätta
förvalta maskinen.
10. Hemsidesutredning
Inget nytt att rapportera.
11. Lokal
Förvaltning har hittat en förådslokal för 300kr/mån. Rådet uppmanar förvaltning att
kontrollera det noggrannare och komma med beslutsunderlag till nästa möte.
12. Övrigt
a. Johans budgetpunkt
Frågan remiteras till Spektrum.
b. Stadgeflytten
Rådet återremitterade frågan till Wilhelm.
c. Fritid Klostergården
Niklas informerade: en av fritidsledarna var positivt inställd till att använda deras
lokal till småLAN etc.
13. Nästa möte
Datum för nästa möte är 2015-01-08 klockan 18:00
Mötet avslutades 17 december 18:35

____________________________
Wilhelm Wijkander, Ordförande

____________________________
Björn Sanders, Sekreterare

