Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-05-18 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
20 489,39 kr låg på vårt konto och vi hade 227 medlemmar. Planerade en faktura från MO-SMS samt
betala en från QPAD. Sverok har skapat en grupp för unga kvinnor inom spelhobbyn. Vi har en
vinnare i tävlingen om föreningens officiella musmatta och musmattorna är tryckta samt till salu. Det
kommer finnas möjlighet att beställa T-shirts med personligt tryck för leverans på DreamHack. Det
ska gå att rekrytera medlemmar till föreningen och få TW-coin som man sedan kan byta ut mot
prylar.

§ 7 Ekonomisk berättelse
20 559,39 kr på kontot. Ingen faktura är ännu skickad till MO-SMS. Vi har fått en faktura för
domännamnet twlan.se samt en från QPAD gällande betalning av musmattorna. Pengar från

medlemsavgifter samt intäkt för sålda musmattor har kommit in men pengarna har gått ut igen i och
med att vi betalat en faktura gällande betalning av Internetuppkoppling.

§ 8 Sverok
Riksmöte äger rum 22-24 november. Man kan ännu inte nominera deltagare ännu.
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 208 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
Förslag om en shop direkt på hemsidan och det skall komma. Rekryteringssystemet kommer att
kopplas samman med detta så att man kan handla med sina TW-coins på samma ställe. När detta
kommer är ännu okänt.
Banderollen har kommit från vår designer men behöver fixas lite, vilket Oskar ska fixa så snart han
kan.
Oskar introducerade Trello för oss. Trello är ett verktyg för att hålla reda på uppgifter och långsiktiga
mål. Detta kommer styrelsen och våra olika arbetsgrupper använda internt för att organisera arbetet
och stimulera att man tar ansvar för och slutför uppgifter på ett bra och organiserat sätt.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 22 juni på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

