Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2012-08-25, 17.00, Skype.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin, Anton Möller, Olof Enmark, David Norrman, Patrik Knopp,
Jonathan Sundbaum 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 Anton Möller till att föra protokoll under mötet.

§ 4 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Oskar Levin till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

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

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har spenderat lite pengar på inköp av en ny serverdator samt haft LAN. Vi har fått in en
utbetalning av MO-SMS på 4455.88kr den 24/8.
Vi kommer även få pengar av Airsoft Varberg för LAN:et
Just nu ligger 6604.48kr på kontot.
Nästa vecka kommer det gå iväg en betalning för inköp av tröjor hos Epe-konfektion i
Kristianstad AB på 2625kr, dessutom ska Oskar ha tillbaka pengar för att han legat ute med
6681kr vid serverinköpet, varav 2000kr redan är utbetalda.

§ 8 Sverok
Det är riksmöte den 30/11 i Katrineholm. Just nu är Patrik Gren och Anton Ronsjö
nominerade som ombud.
Den 1 september börjar omröstningen till de 100 ombudsplatser som finns.
Fototävlingen som Sverok har planerar vi att delta i med bilder från TWLAN2k12.

§ 9 Rutiner
Just nu har vi 236 medlemmar i föreningen, det medför en ökning med 36 medlemmar sen
senaste förra mötet.
Vi beslutar att införa en donationssida där alla kommer kunna donera pengar till föreningen.
Statistik och en Hall Of Fame om doneringar kommer även komma upp.

§ 10 Övriga frågor
Utvärdering av LAN:et
Bra:
– Nätverkskapacitet och nätet i största allmänhet
– Engagemang i crew var på topp, även hos Airsoft Varberg!
– Bra med tävlingar
– Bra mat-tillgänglighet
– Bra med Ljudanläggningen
– Bra lokal & kassasystem
– Inga större överträdelser av regler som krävde åtgärder.
– Avslutade med att vi i crew spelade Airsoft
Dåligt:
– Endast en toalett
– Ingen dusch
– Svårt att hitta till lokalen
– Bredband2 övergav oss
– Små bord
– Bokningssidan var mindre bra
– Kort varsel
– Dålig pappershantering

Bättre till nästa gång:
– Mer sponsorer
– Mer marknadsföring
– Hårdare vid överträdelse av regler
– Fler crew, trovärdiga.
– Ansöka till att vara med i LAN gruppen
– Mer tid till uppbyggnad
– Mer varierad kost
– Schema för Crew

§ 11 Bidrag
Vi har nu 236 betalande medlemmar och det börjar bli dags att söka bidrag!
Vi kommer att få in ungefär 14 000kr.
Preliminärt datum för bidragssökningen är 24 september.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Nästa möte planeras in till den 22/9 17.00

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

Anton Möller
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

