Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2012-06-23, 19:00, Skype.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin, David Norrman och Richard Nilsson.

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

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

§ 3 Val av mötets sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Oskar Levin till att föra protokoll under mötet.

§ 4 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Anton Ronsjö till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
6475 kr på kontot. Vi ska få pengar från Sverok för att vi anordnat evenemang på DreamHack
Summer 2012. 113 medlemmar i föreningen. Diverse förmånsdiskussioner, snack om LAN-lokal, LoLturnering, sponsring är sökt hos Sparbanken 1826 m.m. Några av dessa punkter fortsätter nedan då
de tas upp igen.

§ 7 Ekonomisk berättelse
6525 kr ligger just nu på vårt konto. Vi går stadigt framåt i och med medlemsantalet, men vi
fortsätter kämpa för fler medlemmar!

§ 8 Sverok
Oskar Levin, Anton Ronsjö och medlemmen Patrik Gren var på Sveroks föreläsning på DreamHack
Summer 2012. De berättade om en ny satsning de har med Bredband2 – att Sverok ska kunna
erbjuda Internetuppkoppling via fiber till tillfälliga evenemang om fiber redan finns till fastigheten. På
så sätt slipper man tänka mycket på den avgiften om man anordnar LAN.
På DreamHack Summer 2012 bollade Anton och Oskar också tankar med Sveroks ledning angående
fiber till mer permanenta projekt. Vi har ju serverdrift dygnet runt, året runt, och det hade varit
intressant kostnadsmässigt och administrationsmässigt om man kunde samla all sådan drift på ett
och samma ställe och också eventuellt samarbeta med andra föreningar.
Sverok har riksmöte i Linköping någon gång till vintern och de vill gärna att vi skickar en eller två
stycken från styrelsen på detta för att de ska ha fler folk inom området e-sport som kan lägga fram
sina åsikter där.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 141 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.
Vi tog upp förslaget från forumet om att ge föreningsmedlemmarna möjlighet till ”mini-admin” på
servern, dvs. ge dem möjlighet till att kunna slaya/kicka/tysta (muta). Vi diskuterade helt enkelt att ta
detta vidare till admin-mötet som gemenskapen har, men vi kommer inte göra det eftersom filosofin
är lite att spelarna ska bli behandlade rättvist, och risken med ”mini-admin” är att det blir för många
oskyldiga straff.
Vi tog också upp förslaget om att ge medlemmarna fler egna skins på servrarna, och kan bara
meddela att det finns all möjlighet för medlemmarna att i forumet lämna förslag på skins de vill ha.
Vapenskins är inte intressant eftersom de inte kan påverkas från servern sätt utan det är något som
spelarna själva får lägga in. Tyvärr kan vi inte tillåta denna typ av modifikation eftersom det innebär
att man kan fuska enklare i spelet.

§ 10 Övriga frågor
Marknadsföring! Anton har undersökt lite varför folk är eller inte är medlemmar i föreningen, vad de
skulle vilja se för förmåner och så vidare. Vi gjorde en SWOT-analys på mötet då vi pratade om
Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Brainstorming på varje punkt, sammanfattning
här: Strengths:







Servrar med olika speltyper
Variation av spelare
Erfarna admins (som alla dessutom kan söka till)
Engagemang bland medlemmar, admins, ledning osv.
Spelare blir behandlade rättvist och vi bryr oss om alla
Fungerande forum

Weaknesses:



Okunskap om föreningen hos spelare och dess föräldrar
Det kostar pengar att vara medlem

Opportunities:





Tävlingar, LAN
Ekonomiskt bidrag från bl.a. Sverok och Sparbanken 1826
Expansion av servrarna samt flytt för stabilare drift m.m.
Mer engagemang hos spelare, medlemmar, admins, ledning

Threats:









(D)DoS-attacker
Oskar åker till Kina
Shellback upptagen
Admins tappar intresse (och eventuellt avgår)
Protester, demonstrationer, kravaller
Ökad våg av regelbrytare
Serverhaveri
Inte tillräckligt många medlemmar för att klara av verksamhetsplaner och budget

För att träna upp våra svagheter beslutades att…




Styrelsen ska förbättra informationen på hemsidan under ”Styrelsen” och bland annat skriva
mer specifikt om vad varje styrelsemedlem har för uppgifter,
Styrelsen ska förbättra informationen på hemsidan under ”Information” och lägga till
information mer riktad till föräldrar och information om hur personuppgifterna lagras,
Vi måste försöka få andra garantier på att vi kan skydda oss mot (D)DoS-attacker, bland
annat genom att tjata lite på Sverok angående detta med delad co-location i deras hallar.
Kanske man kan komma något ännu bättre?

Vidare fick vi några tips på Sveroks föreläsning på DHS2012. Man kan få publicitet genom att gå till
diverse tidningar när vi har tävlingsresultat eller om vi blir nobbade av någon som inte ger oss
sponsring eller som inte ger oss något annat de lovat ut.
LAN-lokalen måste bestämmas väldigt snart om vi ska kunna söka träffbidrag och grejer hos Sverok,
även rabatt hos SJ. Varberg leder just nu i omröstningen på forumet.
DreamHack Summer 2012 är nu genomfört! Anton och Oskar var där och representerade styrelsen.
Ett mycket lyckat evenemang hölls, en tipsrunda där runt 20-25 föreningsmedlemmar deltog! Två Tshirts delades ut som vinster.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 21/7 19:00.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Anton Ronsjö
Justerare

