Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-06-22 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

§ 1 Mötets öppnande
Oskar Levin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Oskar Levin till att vara ordförande under mötet.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade att välja Jill Fransson till att föra protokoll under mötet.

§ 4 Val av justerare
Mötet beslutade att välja Patrik Gren till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
20 559,39 kr på kontot och vi hade 208 medlemmar i föreningen. 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. Information om Sveroks riksmöte som äger rum 22-24 november, även information
kring SveCups delfinal som ägde rum 25 maj. Banderollens design blev klar och vi började använda
Trello.

§ 7 Ekonomisk berättelse
18 660,39 kr på konton. Ännu ingen utbetalning från MO-SMS. Vi kommer ev. snart göra inköp av
affischer för TWLAN2k13, vilket kan bli en utgift (om vi inte får det gratis).

§ 8 Sverok
Ordförande Anton Ronsjö respektive ledarmot Anton Möller var på SveCups andra delfinal i Västerås.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 192 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Vi i styrelsen kommer vid framtida informationstillfällen vara extra tydliga och jobba med
utformningen så att den är så bra som möjligt, för att undvika ev. missförstånd, exempelvis genom
korrekturläsning av varandras texter och uttalanden.
Fler spelservrar? Detta är något som ska tas upp på Staffmötet.
En extra förmån läggs till på Minecraftservern (aktiveras vid vår re-launch): att man inte tappar sin XP
när man dör. Vid dödsfall tappar man fortfarande det man har på sig, men inte sin XP.
Vi har bett om offert för internetuppkoppling. Vi ska kunna utnyttja våra egna nya IP-adresser som vi
har haft sedan början av året. Priset 10 Mbit/s med startavgift 1000 kr + 1300/mån. 100 Mbit/s,
startavgift 1000kr + 1600kr/mån. Vi kommer dock inte hoppa på något av alternativen då inte
budgeten håller för detta.
Vad ska vi i styrelsen göra för att öka medlemsavtalet? Vi kommer bland annat starta nya servrar
ganska snart, i och med att nya IP-adresser kommer dröja. Tävlingar med ”riktiga” priser och bättre
marknadsföring via ex. sociala medier är också något vi ska satsa på. TW Shop och mer tjoande inne
på servrarna för att locka intresse.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 27/7 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Patrik Gren
Justerare

