Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2012-03-24, 19:00, Teamspeak 3.

Närvarande
Olof Enmark, Anton Ronsjö, Oskar Levin, Anton Möller, David Norrman, Richard Nilsson.

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

§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Olof Enmark till att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Anton Möller till att justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 5 Föregående protokoll
Vi kan härmed bekräfta att vi fått ett organisationsnummer från Skatteverket. Detta innebar att vi
kunde skaffa ett SMS-betalningskonto så att vi kan ta emot medlemsavgifter via SMS-betalning.
Detta är alltså gjort.
Styrelseordförande Anton Ronsjö och sekreterare Olof Enmark har nu fått tillgång till
föreningskontot. Anton Ronsjö har däremot inte fått tillgång till internetbank och telefonbank.
Vi har fått svar från Sverok och är nu en godkänd förening.
Inga fler sponsorer har tillkommit.

§ 6 Ekonomisk berättelse
Vi går stadigt framåt och har inga större utgifter ännu.
Vi har just nu 200 kr på vårt konto hos Sparbanken 1826 och har 4800 kr på vårt MO-SMS-konto.

Vi har också ansökt om ett sponsorskap på 10000 kr hos Sparbanken 1826 som ett uppstartskapital
för föreningen. Svar i denna fråga kommer sent i december .
MO-SMS har beslutat att sponsra oss och har därför sänkt sin provision från 8 % till 5 % på vårt SMSkonto.
Kassören har planerat för en ansökan om egna IP-adresser till föreningen. Kanske blir detta en utgift
för föreningen, dock ingen stor sådan om man jämför med serverdriftsutgifterna.

§ 7 Sverok
Vi har fått inloggningsuppgifter till eBas som är Sveroks system för föreningsadministration.
Styrelseordförande Anton Ronsjö har även lagt till alla i styrelsen plus valberedare i eBas och alla har
blivit godkända förutom Jonathan p.g.a. att uppgifter saknas.

§ 8 Rutiner
Vi har under mötets gång 47 medlemmar.
Punkter som skrivits i tavlan ”Förslag” under delen ”Spelföreningen TEH WARRiORS” på forumet
(http://forum.tehwarriors.net/) kommer att tas upp på styrelsemötet och skrivas ned i protokollet.

§ 9 Övriga frågor
Angående ett föreningsbrev så beslutade styrelsen att det är upp till frivillig styrelsemedlem att
skriva ett sådant när det känns nödvändigt.
Angående ett Skype-samtal för alla medlemmar i föreningen så är detta något föreningen inte
kommer att bistå med för tillfället. Frågor kan skickas till respektive styrelsemedlems mailadress.
Föreningen kommer inte anordna något evenemang under påsklovsveckan då detta är för snart inpå.
Ett evenemang ska försöka planeras in så det ligger under sommaren. Det ska börja kikas på lokaler
och dylikt för att detta ska kunna gå på ett sätt som gynnar föreningen. Ordförande Anton Ronsjö
och ledamöter Anton Möller, David Norrman och Richard Nilsson kommer att ta det största ansvaret
för att se över om detta är möjligt för föreningen.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 2012-04-28 kl 19:00.

§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Olof Enmark
Vid protokollet

Anton Möller
Justerare

