Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-07-29 21:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

§ 1 Mötets öppnande
Anton Ronsjö hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Anton Ronsjö till att vara ordförande under mötet.

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

§ 4 Val av justerare
Mötet beslutade att välja Rasmus Berggren till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
18 660,39 kr på kontot och vi hade 192 medlemmar i föreningen. Styrelsen ska bli bättre på att ge ut
information, en fråga om fler spelservrar dirigerades till Staffmötet. Det diskuterades om en extra
förmån om att man inte ska tappa sin XP när man dör på Minecraft-servern. Vi hade bett om offert
för internetuppkoppling men valde bort alternativet då det blev för dyrt. Diskussioner om vad
styrelsen ska göra för att öka medlemsavtalet.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Just i detta tillfälle är det 17 068,39 kr på kontot. Det flyger just nu pengar fram och tillbaka eftersom
TWLAN2k13 pågår. Ännu ingen utbetalning från MO-SMS. Vi har haft en del utgifter under lanet, men
de flesta av dem har matchats upp med intäkter från inträden, bordsplatser och kiosk. Det kom fram
några relativt oplanerade utgifter, exempelvis hyra av starkströmskabel. De oplanerade utgifterna är

inte så höga. I och med att kassören Oskar är i Sverige nu så kommer han se till att samla ihop de
skulder som ska återbetalas, så det kommer röra sig lite extra mycket på kontot de närmaste
veckorna. Vi ska begära ut pengar från Payson som varit vår betalningsleverantör för lanet (där finns
pengar för förbokningarna).

§ 8 Sverok
I slutet av november är Sveroks riksmöte i Katrineholm, och man kan nu börja nominera ombud.
Nomineringar kan göras från 31 juli. I år bör vi inom föreningen ta fram fem lämpliga ombud. Vi väljer
att just nu inte diskutera vidare hur ombudsväljandet kommer göras inom föreningen eftersom en
viktig kommunikationsenhet (forumet) är otillgängligt.
Sverok var i Almedalen och hade två seminarier som går att hitta på deras YouTube-kanal. Handlade
bland annat om ”Hej kommunen”, ett Sverok-projekt om hur föreningar och kommuner kan komma
varandra närmare, samt om mångfald.
Vi har blivit inbjudna till Sveroks panelsamtal om ”nörd på pride”. Detta är ett forum under
Stockholms pridefestival (mer specifikt 2 augusti) som kommer handla om hur det ser ut på
områdena mångfald och jämlikhet inom föreningslivet, framför allt konvent, LAN och liknande.
Styrelsen tackade nej till att delta i detta samtal på grund av att det är för tätt inpå våra andra
evenemang. Om någon medlem skulle vilja delta, kontakta styrelsen på styrelsen@tehwarriors.net.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 148 medlemmar i föreningen. Under TWLAN2k13 kom det in 23 nya medlemmar, vilket
är alla deltagare som inte var medlemmar när lanet började (ingen valde att inte bli medlem vid
incheckningen).

§ 10 Övriga frågor
Gällande forumet och servrarnas neretid så är vi just nu i situationen att vi har en leverantör vi pratat
med och fått information om tjänster. Med de uppgifter vi gett om vår egen situation (att vi har
attacker och så vidare) föreslår leverantören att vi ska prova hos dem i några månader och sedan
utvärdera. Priset och villkoren är inte klockrena just nu. Vi jobbar på detta hela tiden och kommer
särskilt försöka sätta extra fart nu efter TWLAN2k13. Anton ska kolla upp hur det går med Sveroks
satsning på co-location för föreningar.
En tidningsartikel om TWLAN2k13 och TEH WARRiORS publicerades i Skaraborgs Allehanda (SLA).
Observera att det fanns en del faktafel från skribentens sida.
Utvärdering av TWLAN2k13 ska göras vid tillfälle. Under utvärderingen vill vi se styrelsen, esportgruppen och LAN-gruppen. Preliminärt datum och tid bestämt 15 augusti 15:00.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 24/8 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Rasmus Berggren
Justerare

