Protokoll styrelsemote
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2012-10-28 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin och Anton Möller.

§ 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 Möller till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
4209,48 kr i kassan, beräknad intäkt på 14 000 kr när vi söker medlemsbidrag från Sverok, alla pengar
inte utbetalda till Oskar ännu. Motion ska förberedas inför Sveroks riksmöte, LAN-gruppen ska få en
introduktion, ett beslut ska tas om hosting för e-sportblogg.

§ 7 Ekonomisk berättelse
22 909,48 kr ligger just nu på vårt konto. Vi fick nyligen 18 400 kr utbetalt av Sverok i
verksamhetsbidrag och medlemsbidrag för 2012. Det var lite mer än vi hade tänkt oss! Vi har inget
direkt inplanerat just nu som kommer göra att pengar försvinner väldigt fort. Vi kommer fortsätta
pusha för mer utbetalning av bidrag eftersom vi tydligen kan fortsätta registrera medlemmar i eBas
och på så sätt få mer bidrag.

§ 8 Sverok
29 november kommer Anton Ronsjö och Patrik Gren åka till Sveroks riksmöte i Katrineholm. Med
största sannolikhet kommer Anton få rösträtt och kanske även Patrik. Båda kommer få mat, boende
och resa betalt. De är båda reserver. På riksmötet kommer de båda presentera en motion gällande
”Sverok-serverhall” som vi i styrelsen skrivit ihop. Mötet varar mellan 30/11 och 2/12.
Sverok kommer vara på Gamex (Nordens största spelmässa) och prata om sin e-sportsatsning.
Om någon i föreningen ska åka till Gamex kan ni hälsa på i Sveroks bås och även träffa vår käre
ordförande Anton Ronsjö som också kommer vara på plats.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 251 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
Anton Ronsjö och Richard Nilsson från TEH WARRiORS styrelse kommer åka till DreamHack Winter
2012. Styrelsen kommer ta fram lite olika idéer på aktiviteter vi kan göra på eventet. Om du som
medlem i föreningen har något förslag, lägg gärna fram det för någon styrelsemedlem så tar vi upp
det på nästa möte! T-shirts med ’][’ E H \/\/ARRiORS-motiv kommer säljas på DH till ett pris av 200 kr.
Kontakta någon av styrelsemedlemmarna som kommer närvara på DH för att köpa (helst innan DH,
men det går antagligen bra att köpa T-shirt även under själva evenemanget). Personer som vill ha
’][’\/\/-tröjor med personligt tryck måste kontakta en styrelsemedlem senast 10 november för att vi
ska hinna trycka dessa tröjor och få dem levererade till oss innan evenemanget.
Vi ska förbereda inför ett nytt TWLAN tillsammans med LAN-utskottet. Medlemmarna är (för de som
missat i föregående mötesprotokoll) Patrik Gren, Robin Babaiy och ”Torkan58”. Vi kommer att ta
hänsyn till medlemmarnas åsikter i föreningsforumet.
Vi kommer att starta en e-sportblogg där intresserade föreningsmedlemmar kan få skriva esportnyheter. Vid intresse, kontakta någon i styrelsen.
Angående e-sportdomarutbildningen så har Anton fortfarande inte fått svar vad som gäller för den
fjärde och sista träffen (examinationen – att döma en e-sportmatch) online. Oavsett vad svaret blir så
kommer vi lösa det så att alla kan få chansen att examineras.
Vi letar efter något bra sätt att presentera donerare på hemsidan. När vi ordnat presentationen
kommer vi göra det möjligt för folk att donera till föreningen.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 17/11 17:00 på TeamSpeakservern. Mail kommer att skickas ut dagen innan för att vissa styrelsemedlemmar är för lata att hålla
koll på mötestiderna.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Anton Möller
Justerare

