Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2012-12-22 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server med hjälp av Sverok VoteIT.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin, Anton Möller, Richard Nilsson och Daniel Olsson

§ 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
22 715,48 kr ligger just nu på vårt konto. Vi skulle arrangera en framtida turnering, DreamHackaktiviteter, T-shirtförsäljning, Sveroks riksmöte skulle äga rum, vi söker lokal till TWLAN2k13, esportbloggen kommer komma upp snart. Vi letar leverantörer till tryck av småprylar (stickers,
mobilskal etc.)

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 22 135,48 kr på vårt konto. Vi har även en summa från MO-SMS att begära ut om vi vill
ha de på föreningenskonto. Vi kommer börja hyra PI (provider independent) IPv4-adresser av
Resilans AB, så där kommer försvinna 3000 kr i engångsavgift och därefter cirka 1600 per år. Priserna
är angivna exkl. moms.

§ 8 Rutiner
Vi har just nu 271 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
Styrelsen har blivit påmind att kolla sin mail oftare. Påminnelsen kom i forumet och skrevs av Patrik
Gren.
Det kom in ett förslag om att skapa arbetsgrupper för att hjälpa styrelsen att arbeta med vissa
områden (såsom LAN). Det beslutades om att vi ska skapa olika arbetsgrupper inom olika
intresseområden för föreningsmedlemmarna. Det beslutades också om att varje arbetsgrupp ska ha
en ledare som har ansvar över gruppen och redovisning för styrelsen. Det beslutades också om att
regler ska sättas upp för arbetsgrupperna.
Det fanns ett förslag om att satsa mer på mångfald inom föreningen såsom att dra fler tjejer till våra
LAN eller att göra det lättare för rullstolsbundna deltagare. Det beslutades om att vi ska ta med oss
informationen om möjligheterna som finns om att få bidrag till mångfald till våra arbetsgrupper.
Det fanns ett förslag om att söka bidrag för vår verksamhet av komunnen och att lägga upp projekt i
Sveroks kommande crowdfunding projekt. Det beslutades om att styrelsen ska kolla upp möjliga
bidrag att söka i dagsläget och under kommande år för att dra in mer pengar till föreningen.
Det fanns ett förslag om att gå igenom arrangemanget av ”TWLAN2k13” tillsammans med LANgruppen som bör ha en ledare som ser till att det blir träffar inom gruppen och som kan redovisa vad
de kommit fram till under varje månad. Vi beslutade att LAN-gruppen ska klassas som en arbetsgrupp
och därmed måste följa samma regler. Vi beslutade att Patrik Gren ska vara ledare för LAN-gruppen.
Vi diskuterade e-sportbloggen. Det beslutades om att vi ska köpa upp två domäner för detta och att
arbetsgruppen för e-sportbloggen ska bestämma vilken plattform vi ska köra.
Vi kan meddela att de medlemmar som gavs möjligheten att få en e-sportdomarlicens nu äntligen
(efter mycket krångel) kommer att få detta. Det kommer inte gå att göra det över nätet, enligt
besked från Magnus på SESF. Däremot så kommer det bli möjligt att slutföra det här med hjälp av
Sveroks hjälp. Mer information kommer upp när Sveroks e-sportprojekt drar igång på riktigt.
På ”TWLAN2k13” kommer det också finnas möjlighet att få sin licens.
Föreningen beslutade om att föreslå communityt att öppna upp en forumtavla för skolhjälp.
Det fanns ett förslag om att trycka upp fler TW-tröjor med personligt tryck eftersom en del personer
har anmält intresse av detta. Det beslutades om att vi ska samla ihop ytterligare 4-6 medlemmar som
är intresserade av att köpa tröja med tryck och därefter trycker upp tröjor till intresserade för 200 kr
styck så fort som alla anmält intresse.
Vi tog upp faktumet att vi snart måste hålla årsmöte. Enligt verksamhetsplanen ska det hållas i
februari 2013. Vi beslutade att vi ska använda oss av TeamSpeak 3 och VoteIT till årsmötet. Vi

beslutade om att föreningens medlemmar ska bli inbjudna till VoteIT via mail och därmed få rösträtt.
Vi beslutade om att TeamSpeak 3-kanalen ska vara öppen för alla, men att alla från början ska vara
mutade och ordförande och vice ordförande ska ha ”priority speaker”. Medlemmarna ska få sätta
upp sig på talarlistan och bli avmutade när det är deras tur att prata. Vi beslutade att årsmötet ska
infalla 16 februari 2013. Vi beslutade om att vi ska sätta upp en ”snabbguide” med allmänna regler
samt riktlinjer inför mötet.
Vi har cirka 50 personer som anmält intresse av att köpa en musmatta med ’][’\/\/s logo och ett
motiv som är kopplat till ’][’\/\/. Vi letar leverantörer till detta. Vi beslutade på mötet att vi ska börja
sälja musmattor med ’][’ E H \/\/ARRiORS-design till våra medlemmar så fort som möjligt.
Banderoll.se säljer banderoller och Sverokföreningar har 25-30% rabatt på deras produkter.
En banderoll med TW-motiv och någon CS:S-/MC-karaktär skulle föreningen kunna använda till
evenemang vi är med på, såsom LAN, för att visa upp oss och vad vi håller på med.
Vi beslutade att vi ska köpa in en banderoll som funkar till att hänga upp på DreamHack och liknande
evenemang, med TW-loggan och någon dekoration som berättar vad vi håller på med.
Sidan (på hemsidan) som berättar om förmånerna man har som medlem i föreningen är ouppdaterad
och innehåller inte alla förmåner. Vi beslutade att uppdatera sidan.
Vi beslutade att vi ska börja låna ut spelservrar till våra medlemmar. Oklart när detta sker, men
antagligen när ESXi02 blivit driftsatt och läget lugnat sig lite.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 26/12 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Anton Möller
Justerare

