Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2012-05-27, 16:30, Skype.

Närvarande
Anton Ronsjö, Anton Möller, Oskar Levin.

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

§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Oskar Levin 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 vid evenemang ska medlemmarna i föreningen få rabatter på
detta (inträde eller liknande).
Skins får communityt och dess spelare ge förslag om och så får communityts serveransvariga besluta
om det. Det har blivit lite kladdigt med skins nu i och med bytet från DeathRun-server till Surf-server.
Förra mötet lyfte vi också fram att vi gärna ser en vapenmeny på jailservern som medlemmarna kan
använda som CT för att ta fram vapen de saknar. Detta togs tydligen inte upp på admin-mötet vi
hade, så det måste tas upp!
Vi beslutade att army på SA:MP-servern skulle vara exklusivt för medlemmar, vi få även se hur detta
blir i och med att SA:MP-servern ska ändras till roleplay istället för Cops and Robbers.
Förra mötet skrevs det också att kassören Oskar Levin skulle få tillåtelse att teckna avtal för
serverdrift. Det blir kanske aktuellt att hitta en annan lösning på detta eftersom Oskar har haft
betydande ansvar kring skötseln av servrarna och det blir eventuellt inget avtal med Epe-konfektion
eftersom det drar ut på tiden och Oskar eventuellt ska flytta till Kina.

Förra mötet beslutades det också om att ledamot David Norrman skulle prata med en eventuell
sponsor, men det verkar inte ha hänt något mer på denna front. Ordförande Anton Ronsjö fick
uppdraget delegerat till sig och ska nu försöka etablera kontakt istället för David. David ska dock
påminna den eventuella sponsorn om att kolla sin mail.
Vi beslutade också om att det skulle anordnas diverse rekryteringstävlingar. Detta har inte hänt ännu,
och behöver kanske inte hända just nu, men snart. VIP är nämligen officiellt borttaget sedan 27/5.
Det beslutades att ordförande Anton Ronsjö skulle titta på möjlighet till en LoL-turnering. Största
problemet just nu påstås vara sponsorer. Undersökningen fortsätter.

§ 6 Ekonomisk berättelse
6475 kr ligger just nu på vårt konto. Vi går som även tidigare nämnt stadigt framåt i och med
medlemsantalet, men vi behöver fortfarande fler medlemmar till föreningen. Vi har fått in betalning
på fakturan från MO-SMS på hela 6275 kr. Det gick snabbare än vi trodde (vi hade planerat att det
skulle ta upp till 45 dagar).

§ 7 Sverok
Vi har lagt upp ett evenemang på Sveroks hitta-databas (hitta.sverok.se) där det står att vi ska åka till
DreamHack Summer 2012. Vi får då 150 kr i träffbidrag av Sverok. Pengarna ska komma in på
föreningen bankkonto och läggs därför upp som en fordring i bokföringen redan nu.

§ 8 Rutiner
Vi har just nu 113 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
Vi tog upp förslaget om att lägga in en begränsning på snipers på HH9-servern (så att bara
medlemmar skulle kunna använda alla snipers). Detta verkar tyvärr inte vara tekniskt möjligt i
dagsläget. Därför tar vi ej detta vidare till communityt och dess admin-möte.
Det kom ett förslag om att vi skulle göra så att bara medlemmar har tillgång till redstone, pistons
m.m. på Minecraft-servern för att minska lagget. Detta anser vi i styrelsen inte är aktuellt att ta upp
eftersom lagget numera är fixat på andra sätt! Därför behöver vi inte begränsa ännu mer.
Ordförande Anton Ronsjö informerar om e-sportutbildningen. Han har fått hem en närvarolista som
ska fyllas i. Viktoria Johansson från ABF kommer höra av sig till Anton för att meddela när första
träffen kommer ske. Alla som anmält sig får då också den informationen.
Anton meddelar att han har sökt sponsring hos Sparbanken 1826, men det kommer ta till slutet av
året någon gång innan vi får svar på det.

Kassör (och också serveransvarige) Oskar Levin spånar på nya idéer kring hur problemen med
serverdriften ska lösas. Oskar ska eventuellt flytta till Kina någon gång i sommar och då är det ganska
bra om en ny server är inköpt och/eller de befintliga servrarna är flyttade till en säkrare datahall
eftersom vi har haft problem med DDoS-attacker och så vidare. Vi får se om vi kan söka sponsring i
det här också.
Anton kollar fortfarande upp med LAN-lokaler. En lokal är kanske på G i Varberg. Det fanns gott om
plats och den har använts för LAN innan. Föreningen som står för lokalen har en bra
Internetuppkoppling men saknar nätverksutrustning som krävs för att driva ett LAN tillfredsställande.
Detta kan dock föreningens styrelse (och kanske fler personer) låna ut.
Anton ser att vi helst har en LoL-turnering inom lite drygt en månad eller två så att vi kan få det
ungefär i samband med att domarutbildningen i e-sport slutförs. Detta kan vara bra eftersom sista
delen i utbildningen går ut på att i skarpt läge döma en licensierad match i e-sport.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 23/6 19:00.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Anton Möller
Justerare

