Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2012-11-17 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin, Anton Möller, David Norrman och Olof Enmark

§ 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 Olof Enmark 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
22 909,48 kr ligger just nu på vårt konto . Anton Ronsjö och Patrik gren åker den 29 november iväg på
Sveroks riksmöte i Katrineholm. De får resan, mat och boende betalt. De kommer att presentera en
motion gällande ”Sverok-serverhall” som vi i styrelsen skrivit ihop.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 22 715,48 just nu på vårt konto. Vi har även en summa från MO-SMS att begära ut om vi vill ha
de på föreningenskonto.

§ 8 Rutiner
Vi har just nu 257 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.

§ 9 Övriga frågor
Vi kommer att arrangera en framtida turnering.
På Dreamhack så kommer vi att styra upp en liten aktivitet med exklusiva priser.
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). Anton Ronsjö och Richard Nilsson
kommer att närvara på DH.
Riksmötet kommer att sändas live på Sveroks hemsida, vi kommer att lägga ut var den är när det har
kommit fram mer information om detta
Vi söker nu lokaler för att hålla TWLAN2k13 i.
Vår e-sportblogg kommer att komma upp inom en snar framtid. Alla som vill skriva på denna får
kontakta någon i styrelsen så kan de få prova på att blogga.
Vi letar efter en leverantör som kan erbjuda oss skal till mobiltelefoner samt stickers med vår logga.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 15/12 17:00 på TeamSpeakservern. Mail kommer att skickas ut dagen innan för att vissa styrelsemedlemmar är för lata att hålla
koll på mötestiderna.

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

Olof Enmark
Vid protokollet

Anton Möller
Justerare

