Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2012-04-29, 19:00, Teamspeak 3.

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

§ 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
Föregående möte så beslutades det att ett evenemang ska försöka planeras in så det ligger under
sommarperioden. 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.
Förfrågningar till attraktiva lokaler är skickade.

§ 6 Ekonomisk berättelse
Vi går stadigt framåt i och med medlemsantalet. Men vi behöver fortfarande mer medlemmar till
föreningen. Kassören Oskar Levin ska begära ut en utbetalning från MO-SMS på de pengar vi har
tjänat in därifrån. Där har vi för tillfället 6275 kr. En faktura ska skickas dit och det kan ta upp till 45
dagar innan vi får utbetalningen till bankkontot.

§ 7 Sverok
De medlemmar som ligger i Sveroks ebas har blivit godkända och när det kommit in fler medlemmar
där så kommer även de att kollas upp!

§ 8 Rutiner
Vi har just nu 83 medlemmar i föreningen.
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
Medlemmar i föreningen kommer att få diverse rabatter på eventuella evenemang.
Om nya skins på CSS-servrarna för medlemmar är något som Communityt får ta ett eget beslut om.
Medlemmar får gärna komma med förslag på nya skins.
Killeffects på TF2-servern är inte aktuellt för tillfället.
Vi i styrelsen ser gärna att våra medlemmar kan få en medlemsfördel genom att kunna ta fram vissa
vapen som de saknar på ’][’ EH \/\/ARRiORS jail-server och har lagt fram ett förslag på detta till ’][’
\/\/ staffgrupp som de saknar på ’][’ EH \/\/ARRiORS jail-server.
Tyvärr så är det inte möjligt att göra en grupp med speciella förmåner i spelet GTA: San Andreas
Multiplayer.
Att members ska kunna välja vilket lag de nu vill på ’][’ EH \/\/ARRiORS jail-server, är ingenting som
kommer att komma in för tillfället.
Endast medlemmar kommer att få tillgång till ARMY på ’][’ \/\/s SAMP-server.
Alla som har anmält sig till E-Sport domarutbildning -SESF- -ABF- har fått sin anmälan inskickad. Alla
kommer att information om när första träffen förekommer.
Vi har nu fått kundkort från Axfood Snabbgross så vi kan handla smått och gott till eventuella
evenemang till grossistpris.
Det blir eventuellt snart dags att teckna avtal för drift i den nya serverhallen, det kan eventuellt även
bli till hösten. Kassör Oskar Levin har rätt att enskilt teckna ett avtal med IToMEDIA (Epe-konfektion i
Kristianstad AB). Kassör Oskar Levin har även rätt att enskilt teckna avtal för IP-adressansökan hos
Bahnhof AB (publ), Resilans AB/Resilans Networks AB eller Bredband i Kristianstad AB.
David Norrman för en dialog med en eventuell sponsor.
Vi ska anordna diverse rekryteringstävlingar.
Ordförande Anton Ronsjö har tänkt sätta upp en turnering i spelet League of Legends i föreningens
namn då det är ett mål att få ha med så många föreningsmedlemmar som möjligt.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 26/5 19:00

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

Olof Enmark
Vid protokollet

Anton Möller
Justerare

