Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-03-27 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

§ 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 Rasmus Berggren till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
24 348,48 kr låg på vårat konto och vi hade 260 medlemmar. Vi skulle kolla på nya
betalningsalternativ för medlemskap. Det bestämdes att medlemsförmånerna ska läggas under fliken
Bli medlem istället för att ha en separat sida för dem. Styrelsen skulle ta fram alternativ till
omröstningen för musmattan föreningen ska sälja!

§ 7 Ekonomisk berättelse
20 489,39 kr på kontot. En märkbar skillnad från föregående möte eftersom vi nu betalat startavgift
för IP-adresser. Vi planerar att snart fakturera vår samarbetspartner MO-SMS på ett par tusenlappar
som vi fått in via SMS-betalningar. Vi kommer snart få en faktura från QPAD för betalning av pris i
LoL-turneringen. Kommande utgift är också betalning av föreningsbanderoll till DHS 2013.

§ 8 Sverok
I det senaste utskicket från Sverok meddelas att man kan söka för att bli ordförande på nästa
riksmöte, 22-24 november.
Sverok har skapat en grupp för unga kvinnor inom spelhobbyn. Det kommer organiseras träffar och
erbjudas ett mentorsprogram. Om man är intresserad av detta kan man kontakta Sverok.
Om man är intresserad av att kolla på e-sport får man gärna komma och besöka SveCups (Svenska esportcupens) andra delfinal i Skrapan, Västerås. Delfinalen äger rum 25 maj. Där kan man också träffa
Anton Ronsjö och Anton Möller, ordförande respektive ledamot i TEH WARRiORS.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 227 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.

§ 10 Övriga frågor
Vi har en vinnare i tävlingen om föreningens officiella musmatta, men tyvärr har inget mer hänt på
den fronten eftersom vår kontakt hos QPAD inte har återkopplat till oss ännu.
Osko vill ha ut ersättning för det pris som han köpte i tävlingen som han, YankingDeez, SnowmaN och
Robin anordnade ihop med föreningen. Vi beslutade i mötet att inte ge denna ersättning då vi inte
anser att föreningens inblandning i tävlingen var särskilt stor och att tävlingen från föreningens
synvinkel skulle vara arrangerad med förutsättningen att de själva betalade för priserna och att
föreningen hjälpte till med marknadsföring och serverhosting.
Det kommer finnas möjlighet att beställa T-shirts med personligt tryck för leverans på DreamHack.
Mer information om detta kommer komma upp på forumet.
Det ska gå att rekrytera medlemmar till föreningen. Om man rekryterar en medlem ska man få en
TW-coin som man sedan kan byta ut mot prylar, och vid vissa antal rekryteringar uppnår man
milstolpar som gör att man kan få speciella titlar på forumet.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 18/5 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Rasmus Berggren
Justerare

