Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-01-26 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin, Olof Enmark, Richard Nilsson och David Norrman

§ 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 David Norrman till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Det beslutades om att vi ska skapa olika arbetsgrupper inom olika intresseområden för
föreningsmedlemmarna. Det beslutades om att vi ska köpa upp två domäner för e-sportsbloggen och
att arbetsgruppen för e-sportbloggen ska bestämma vilken plattform vi ska köra.

§ 7 Ekonomisk berättelse
20 353,57 kr på vårat konto just nu och vi har kvar ett bra kapital från 2012 som kommer att följa oss
in i 2013 för kommande utgifter. Vi har börjat hyra PI (provider independent) IPv4-adresser av
Resilans AB.

§ 8 Rutiner
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.
Vi har nu 288 medlemmar i föreningen.
Vi kommer att söka ett sätt för att låta medlemmar värva andra och på så sätt ”tjäna poäng” för att
få ta del av några nya förmåner.

§ 9 Övriga frågor
Sverok planerar att under 2013 börja skicka ut e-mail till alla medlemmar.
Under 2013 kommer det att finnas tillfällen för e-sportdomare att deltaga på Svenska E-sport cupen.
Vill man deltaga på Sveroks södra distrikts årsmöte så får man det, har man några frågor om att
deltaga på detta möte så kan man kontakta: emma.strom@sverok.se eller info@skud.sverok.se
Anton Ronsjö har haft kontakt med diverse företag om att kunna sponsra oss till en kommande
turnering.
E-sportnytt.se är nu lanserat och vi söker skribenter till denna, man kan ansöka via forumet på
http://tehwarriors.net

§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 2013-02-23 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Olof Enmark
Vid protokollet

David Norrman
Justerare

