Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2012-07-20, 22:55, Skype.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin, Daniel Olsson och Patrik Knopp.

§ 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
6525 kr på kontot. Vi berättade att vi varit på Sverok-föreläsning på DreamHack Summer 2012.
På DHS12 diskuterade vi även med Sveroks ledning kring gemensamma serverhallsprojekt.
Vi blev även inbjudna till Sveroks riksmöte som kommer vara någon gång under vintern.
141 medlemmar i föreningen. Vi tog upp diverse förslag om förmåner för medlemmarna på våra
servrar. Vi gjorde en SWOT-analys, vi tog upp mer som hände på DreamHack, till exempel fick vi tips
från Sverok om hur man kan synas i media. Vi slog också fast att det var tvunget att bestämma vilken
lokal vi skulle ha till LAN:et.

§ 7 Ekonomisk berättelse
7 022,60 kr ligger just nu på vårt konto. Vi går stadigt framåt! Det skall också tilläggas att i och med
TWLAN2k12 som kommer hållas i samarbete med Airsoft Varberg på Falkenbergs airsoftbana,

kommer det bli många verifikationer inom en snar framtid i och med att vi ska ha in medlemsavgifter
från de som valt att bli medlemmar vid förhandsbokning av plats på LAN:et. Dessa pengar
mellanlandar nämligen på Airsoft Varbergs konto. Vi kommer under LAN:ets gång även ha försäljning
av T-shirts med TW-motiv på samt dela på intäkterna till LAN:et i sig tillsammans med Airsoft
Varberg.

§ 8 Sverok
Vi kommer få lite utökad hjälp av Sverok nu i och med att vi nått 200 medlemmar i föreningen.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 200 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 att införa ”HP per kill på servrarna” till medlemmar. Detta förslag röstades ner
med kommentaren att det antagligen inte hade uppskattats av alla och vi ser hellre att det är lite mer
rättvist inne på servern.
Vi tog upp förslaget om ”skins till medlemmar”. Vi kan bara hänvisa till respektive serveravdelning på
forumet där man kan lägga upp förslag på skins. Just nu har vi nämligen inga förslag själva.
Respektive serveransvarig kommer då ta hänsyn till förslagen och lägga in efterhand.
Angående ”!admins till medlemmar” tycker vi i föreningens styrelse att det inte är något som är värt
att ta vidare till admin-mötet eftersom det finns en anledning till att admins är ”undercover”. När de
inte är det så står det ändå ”TW Staff” i spelarlistan och därför skulle ett !admins-kommando vara
onödigt.
Angående punkten ”medlemsplugin” så tycker vi inte att gravitation och ändrad snabbhet på
servrarna ger en tillräckligt rättvis upplevelse, därför tar vi inte det vidare till admin-mötet. Likadant
med vapenmeny på surfen, det finns vapen utlagda på surfbanorna. Angående /psay tycker vi istället
att spelarna kan använda den ultimata Steam-plattformen för chatt. Angående !medlemsinfo har vi
implementerat ett kommando som istället heter !medlem där man kan få information om
medlemskap i föreningen.
Varberg/Falkenberg är valt som LAN-stad sedan en ganska lång tid tillbaka. Vi har haft bra kontakt
med bland annat Airsoft Varbergs ordförande Tommy Nilsson. Oskar var även på besök i deras
airsoftlokal ”Falkenbergs airsoftbana” som tydligen är den första ideellt drivna airsoftlokalen
någonsin! Vi har tillsammans med Airsoft Varberg arbetat fram en projektspecifikation för
TWLAN2k12. LAN:et kommer hållas 26-28 juli i Falkenberg och Oskar, Anton R, Anton M, Richard och
David från styrelsen kommer vara på plats under evenemanget och hjälpa till. Vissa kommer åka dit
redan 24 juli och rodda!

§ 10 Övriga frågor
Anton tackar alla deltagare på domarutbildningen i e-sport och anser att de har gjort ett fantastiskt
jobb! För de som har missat något av tillfällena då studiecirkel har hållits, kommer det finnas nya
chanser. Magnus Johansson på SESF har kontaktats angående examineringen av domarna, men har
inte svarat ännu.
Det har beslutats att ordförande Anton Ronsjö har rätt att ansöka om projektbidrag hos Kristianstad
kommun.
Kassör Oskar Levin kommer eventuellt åka till Kina och jobba med start augusti och åtminstone tre
månader framåt. Han kommer kunna sköta arbetet som kassör på distans samt hjälpa till under
TWLAN2k12, men kommer antagligen inte närvara under ett okänt antal kommande styrelsemöten.
Tidigare har vi planerat att hålla i en tävling som går ut på att medlemmarna ska rekrytera så många
nya medlemmar som möjligt. Vi lägger denna på is just nu och får se om det blir av i framtiden.
Vi kommer ta en titt på möjligheterna att göra ett skoj plugin som annonserar när någon blir
medlem.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 25/8 19:00. Det mötet ska det
även sjungas för vår ordförande Anton då han fyller 17 år.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Anton Ronsjö
Justerare

