Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-03-24 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin, Anton Möller, 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
25 293,37 kr låg på vårat konto och vi hade 289 medlemmar. Vi hade fått bidrag av Sparbanken 1826,
sedan hade Sverok gett bidrag för verksamhetsåret 2012 men även lite nya medlemsavgifter för året
2013.

§ 7 Ekonomisk berättelse
24 348,48 kr på kontot. Snart kommer en ”liten utgift” (4 063 kr) i startavgift för IP-adresser.
Kommande utgifter är även inköp av tävlingspris och frakt (vid League of Legends-turneringen).

§ 8 Rutiner
Vi har just nu 260 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.
Vi ska kolla på andra alternativ till WyWallet, såsom Google Wallet.
Hemsidan ska ändras lite, under medlemsfliken. Istället för att ha flera olika flikar så kommer vi slå
ihop ’bli medlem’ och ’förmåner’. Lista med donationer kommer att läggas in, guider till WyWallet
kommer finnas under medlemskapsfliken.

§ 9 Övriga frågor
Styrelsen kommer ta fram ett par alternativ av de inskickade bidragen (musmattor) som går till en
omröstning bland medlemmarna på forumet.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 27/4 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

