Mötesprotokoll 19/11 2017
Närvarande: Alva, Johan, Samuel, Sakarias, Ivan, Hannes, Niklas

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
Johan Hörndahl väljs till mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
Alva Söder väljs till mötessekreterare
4. Val av justerare
Ivan Carlestam väljs till justerare
5. Ekonomi
a. Skulder
10k till Max som snart inkommer
Av de 5k som vi fick för spellovet ska:
2.5k ska till Kodachi
1.2k till någon för portöppning
Det som inte används får vi inte behålla. Finns exempelvis körersättning att söka.
b. Pengar som ska komma in
1700 ifrån Johan
1700 ifrån Sakarias
200kr ifrån Ivan
6. Spellovet avstämmning
Genomgång av besökarantal under veckan. När det gäller LANet så kan vi försöka planera
längre i förväg och kommunicera bättre.
7. Nattafotbollavstämning
Johan och Sakarias anordnade en helt okej kväll, BML var på plats 19.45 till 02.00. Det var
uppskattat. 4-5min per person och det var fullbokat hela tiden. En TV slutade fungera, vi får
kanske kolla om den är körd eller går att rädda. Försäkring?
8. Söka projektbidrag för att besöka fritidsgårdar med rally simulator
Deltagare önskade att vi skulle åka runt till fritidsgårdarna och hålla i en turné. Vi köper, “hyr”
in utrustning. Vi kan göra det här efter årsskiftet i februari - mars. Johan och Sakarias drar i
det och tar kontakt med Saga angående att söka bidraget. Cca Alva och Hannes.
9. Julspelshelgen
Vi kör på med Sverok Skåne helgen efter lucia, 15-17dec. Ta kontakt med Gustav
Hagerberg i att vara funkis på plats. Johan kan eventuellt sätta upp bil/rally simulator. Alva
har huvudansvar. “Julspelsafton” namnbytesförslag.

10. Kiosklanet
Februari på bostället. Johan har huvudansvar.
11. LOK-bidrag
Johan var på dialogmöte. Urban frågade om vi sökte LOK-bidrag. Urban är Alvas chef
därför ska hon inte ta ansvar. Johan ska undersöka kraven.
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/upp_gora/bidrag-stod-stipendier/foreskrifter-for-lokstod-i-lunds-kommun.pdf
12. Närvarande på möten
Diskussion kring närvaro och dess vikt.
13. Spelens hus Lund
Alva hade möte med Mia, Johanna och hennes bollplank. Vi tar avstånd tills det presenteras
ett förslag som vi känner oss bekväma med, eller så fortsätter vi hålla avstånd.
“Gör om Åhléns gamla byggnad på Stora Södergatan 9 till en gemensam föreningslokal för alla
ungdomsföreningar i Lund. Visionen är att skapa ett lika levande hus som Spelens hus i Malmö.
Lokalens volym gör det möjligt för många olika föreningar att samverka och bedriva verksamhet
samtidigt utan att störa varandra.
Många föreningar med Sverok som riksorganisation saknar möjligheter som andra föreningar
har. Lunds kommun har inget naturligt ställe för mindre föreningar som har svårt att finansiera
egna lokaler att mötas, och vi ser ett stort behov av detta.
Lokalens centrala läge nära Botulfsplatsen gör det lätt för alla kommunens medborgare att ta sig
till mötesplatsen kollektivt.”
14. Nästa rådsmöte 17 december
15. Mötet förklaras avslutat

