Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2012-09-22 17:00 i ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin.

§ 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
Vi pratade om att det kommit in en utbetalning från MO-SMS, vi skulle då få pengar från Airsoft
Varberg från TWLAN2k12 och detta har vi fortfarande inte fått. Riksmöte Sverok i Katrineholm 30/11,
236 medlemmar i föreningen, en donationssida ska in, hall of fame ska in. Vi utvärderade LAN:et.
Preliminärt datum för att söka medlemsbidrag hos Sverok sattes till 24 september.

§ 7 Ekonomisk berättelse
4 209,48 kr ligger just nu på vårt konto. När vi sökt medlemsbidrag hos Sverok kommer det skramla
till lite i kassan, det beräknas öka saldot med runt 14 000 kr. Oskar har inte fått tillbaka alla pengar
ännu för serverinköpet, se även föregående protokoll (2012-08-25).

§ 8 Sverok
Det är numera ombudsval till riksmötet 30/11. Föreningen har en uppsättning poäng (8, 5, 3, 2 och 1
poäng) att dela ut till de nominerade kandidaterna. När röstningen avslutats jämförs alla kandidater
enligt två kategorier - poängkategorin och storlekskategorin. Den person vi väljer att ge 8 poäng har
dessa poäng som värde i poängkategorin, men får också vårt medlemsantal som värde i
storlekskategorin. När valet avgörs plockas sedan varannan kandidat från storlekskategorin och
varannan från poängkategorin.
Vi förbereder en motion till riksmötet som gäller en ”Sverok-serverhall”. Detta går ut på att Sverok
skulle kunna satsa på en gemensam serverhall för föreningar med onlineverksamhet. Varje förening
skulle kunna få placera servrar där, etc.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 241 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.

§ 10 Övriga frågor
En LAN-grupp/utskott är utsett. Medlemmar är Patrik Gren, Robin Babaiy och ”Torkan58”. De är
välkomna in vid nästa styrelsemöte då vi tar upp punkten ”LAN”. Anton kommer kontakta dem innan
för att ge information.
En person har erbjudit sig att ut skriva och ge ut e-sportnyheter från oss. Vi känner att detta är något
som vi måste vara fler att ta beslut om, och därför inväntar vi ett tillfälle så att alla i styrelsen kan
vara med. En lösning vi tycker är rimlig är att erbjuda plats för blogghosting och kanske en domän
eller liknande. Fler skribenter går säkert att hitta i föreningen (kom gärna och snacka med någon i
styrelsen om du är intresserad) och ansvarig utgivare skulle kunna vara oss.
Vi kommer utannonsera att det nu är dags att söka medlemsbidrag, och kommer promota att det
verkligen är dags att bli medlem i föreningen nu om man inte redan blivit det.
Anton informerar: Magnus på SESF har hört av sig angående e-sportdomarutbildningen och
meddelar att domargruppen måste diskutera om man kan ha den fjärde och sista träffen
(examinationen – att döma en e-sportmatch) online. Vi hade inte räknat med att det var oklart.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 20/10 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Anton Ronsjö
Justerare

