Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-02-23 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin, Rasmus Berggren, Patrik Gren och Jill Fransson

§ 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 Jill Fransson till att föra protokoll under mötet.

§ 4 Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Oskar Levin till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
20 353,57 kr låg på vårat konto och vi hade 288 medlemmar i föreningen. Vi började hyra PI (provider
independent) IPv4-adresser av Resilans AB. E-sportnytt.se är lanserades.

§ 7 Ekonomisk berättelse
25 293,37 kr finns i nuläget på vårat konto. Vi har fått bidrag av Sparbanken 1826, sedan har Sverok
gett bidrag för verksamhetsåret 2012 men även lite nya medlemsavgifter för året 2013. Kommande
utgifter är ev. inköp av tävlingspris och frakt (vid League of Legends- och CS:S FY/AIM-turneringen).
Det finns 2 734 kr som vi kan begära ut från MO-SMS.

§ 8 Rutiner
Vi har just nu 289 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.
Förslag och idéer om event ska skickas till styrelsen@tehwarriors.net så att vi kan se över det
inkomna förslaget samt se om intresse finns.
E-sportarbetsgrupp skall sättas samman för att ta hand om evenemang. Detta innebär bland annat
administrativa uppgifter.
Styrelsemedlemmar kommer att kunna sitta med som åhörare på staff-möten för att, om det behövs,
kunna ge föreningens syn på saker som diskuteras.
Det har i Sverige lanserats ett nytt sätt att betala via mobiltelefoner (WyWallet). Vi kommer försöka
att lägga till en guide om hur man gör för att underlätta vid betalning, samt även lägga till
bankuppgifter så att de som hellre vill betala via detta kommer att ha möjlighet till detta.
Ansökan kring sponsring kommer att skickas till Sparbanken 1826.
Olof Enmark kommer inte längre ha tillgång till föreningens bankkonto.
Om någon har idéer kring marknadsföring av föreningen så kom gärna med förslag till styrelsen.
Resurser finns tillgängliga.

§ 9 Övriga frågor
Utvärdering av arbetsgrupper kommer att ske.
Vi ska undersöka och se om vi kan driva en Minecraftserver för ett kollo som kommer att ske i
sommar.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 23/3 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
Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

