Mötesprotokoll 1/10
Närvarande: Johan, Alva, Niklas, Samuel, Ivan, Hannes
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
Johan valdes till mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
Alva valdes till mötessekreterare
4. Val av justerare
Niklas valdes till justerare
5. Genomgång av förra mötesprotokollet
Vi pratar om vilka som har tillgång till Drive. Vi bestämmer att folk som inte längre är
aktiva i föreningen ska få en “suspend”. API från e-bas? Vi pratar om ny
lagringsmöjligheter. Niklas uppdaterar hemsidan innan nästa rådsmöte. Johan byter
lösenord till e-bas. Ring källa drycker. Vi fixar upp facebook access. Vi fixar också
discord access.
6. Revisorpunkten
Björn vi ha kallelser och handlingar. Vi ser till att han får det.
7. Visionsmötet
7.1 Logistik 8/10 15-19. Vi tar med filtar och myser på golvet. FB- event är skapat och
folk är inbjudna.
7.2 Kommunens medverkan. Nördnätverket vill vara med.
8. Unga leder unga föreningsbidraget - ansökan och komplettering
9. Adressändring
Rådet beslutar att vi väljer Fågelhundsvägen 25 225 63 till Basement LANs address.
10. Sparbanken Skåne bidraget
Se separat dokument. Borde vi skapa en värdegrund? Vi kan diskutera det under
visionsmötet.
11. Nattafotboll
Vi skriver ihop ett förslag som innebär att kommunen köper in konsoler och hårdvara
till oss och vi lovar att ställa upp och vara med på andra event.
- Ringa sverok angående försäkringar. Skriver en ansökan till kommunen med att
köpa in lite konsoler. Vi lånar saker från medlemmar/andra föreningar.
- Johan tar ansvar inför, Alva är medhjälpare. Johan och Samuel har ansvar på plats.
Killian hjälper till på plats.

12. Nöbbelöv bostället
Visar ritningar och pratar om lokalens potential.
12.1 Spelens hus -ansökan läggs på is på grund av nya lokalen och så ser vi hur
situationen ser ut om ett par månader.
12.2 Spellovet Ansökan är nu inskickad. Vi diskuterar exakt vilken aktivitet vi vill ha.
Vi beslutar att vi bokar in ett annat möte för att prata om det här.
13. Kalendarie
Kan vara en bra idé att ha i framtiden om vi har mer löpande aktivitet.
14. Rapportera årsmötet i e-bas
Johan löser det ikväll.
15. J
 ohan vill köpa server
Vi funderar på det.
16. U
 ppdragslista
Alva gör en uppdragslista och fyller i den.
17. Ö
 vrigt
Lite allmän diskussion om vilken verksamhet vi vill driva. Vi beslutade att ta det under
visionsmötet.
18. Nästa möte
15 oktober. Kl16.00 hemma hos Johan.
19. Mötet avslutas

________________________
Johan Hörndahl
Mötesordförande

_______________________
Niklas Hallgren
Protokolljusterare

_______________________
Alva Söder
Mötessekreterare

