Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2014-01-25 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Jill Fransson, Oskar Levin, Anton Ronsjö och Rasmus Berggren

§ 1 Mötets öppnande
Anton Ronsjö hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Anton Ronsjö till att vara ordförande under mötet.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade att välja Jill Fransson till att föra protokoll under mötet.

§ 4 Val av justerare
Mötet beslutade att välja Oskar Levin till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 18 784,91 kr på kontot. För ett tag sedan så fick vi en bonus av Sverok eftersom de räknat fel
i bidraget för verksamhetsår 2012. Vi hade köpt in och delat ut priser i CS:GO-turneringen. Vi
summerade kort Svecup 2013 som nu är över. Diskuterade framtidsplan, om
serveruthyrning/utlåning, serversponsring, förbättrade styrelsens kontaktvägar, beslutade att Anton
Ronsjö skulle fixa material till en e-sportflik. Vi väckte även liv i våra valberedare, lade till
@tehwarriors (Twitter) på hemsidan och beslutade att ha ett första möte med LAN-gruppen.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 18 435,36 kr på kontot. Pengar drogs nyligen för betalning av banktjänster, annars har
det inte hänt så mycket förutom att lansering av nya spelservrar har genererat nya medlemmar vilket

har resulterat i lite klirr i kassan. Vi har tyvärr klantat oss och inte sökt bidrag i tid så därför kommer
vi inte få vårt bidrag förrän senare i år. Vi har inte fått sponsring av Sparbanken 1826 för 2014.

§ 8 Sverok
Medlems- och verksamhetsbidraget för verksamhetsår 2014 kommer vara likadana. En
intervju med Jill Fransson från TW http://www.sverok.se/2014/01/16/teh-warriors-for-thewin. Sverok letar engagerade personer som kan hjälpa till i deras arbetsgrupper. Det finns
det flera arbetsgrupper som tillsammans gör det möjligt att skapa ett ännu bättre förbund
för alla medlemmar.
Just nu letar bland annat följande arbetsgrupper efter deltagare och sammankallare:
• Idrottsrådet
• Kulturrådet
• NAB-projektet
• Nätverket Leia
Kontakta Malin Österman, Sveroks kommunikatör, på 013-465 29 59
eller malin.osterman@sverok.se för att anmäla intresse eller få mer information.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 110 medlemmar i föreningen.

§ 10 Förslag från forumet: League of Legends
Förslaget tog upp att det vore kul att anordna en turnering i League of Legends. Styrelsen anser att
detta ligger mer på Esport-och event-gruppen och kommer därför ge dessa uppdraget att diskutera
vidare om en ev. turnering.

§ 11 Förslag från forumet: Fler spelservrar
Fler spelservrar i andra spel än Counter-Strike: Source kom som förslag. Communityts ledning
tillsammans med styrelsen för föreningen skall vid ett senare tillfälle (inom en snar framtid) diskutera
detta mer ingående.

§ 12 Övriga frågor
Årsmötet kommer hållas den 15 februari 2014 med start 13:00. Tre motioner från förra året kommer
att tas upp. Valberedarna har kontaktats och vi kommer fortsätta kolla dem så de vet vad de ska göra
inför årsmötet. Revisor Erik Harlefelt ska också kontaktas. Styrelsen har börjat förbereda
möteshandlingar såsom förslag på budget, verksamhetsplan, interna förslag gällande
mötespresidium, med mera.

§ 13 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 22/2 17:00 på TeamSpeak-servern.

§ 14 Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

