Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-08-24 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

§ 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 Anton Möller till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
17 068,39 kr på kontot. TWLAN2k13 pågick. Ingen utbetalning gjord från MO-SMS. Vi skulle begära ut
pengar från Payson. Nomineringar öppnar 31 juli för Sveroks riksmöte. 148 medlemmar i föreningen.
Forumet och servrarna var fortfarande nere, vi hade pratat med leverantörer och spånat på
lösningar. En tidningsartikel skrevs om TWLAN2k13. Vi bestämde att en utvärdering av TWLAN2k13
ska göras vid tillfälle.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 18 095,17 kr på kontot. Vi har ännu inte begärt utbetalning från MO-SMS. TWLAN2k13
är över och vi gick med en liten vinst. All vinst från TWLAN2k13 har alltså kommit in på vårt konto.
Betalning av co-location har gjorts till vår nya samarbetspartner Portlane. Vi har en del skulder för
diverse inköp. Dessa ska naturligtvis återbetalas. Eftersom vi kände oss något pressade att lösa

driftsproblemen så kunde vi inte ta det billigaste alternativet för driften. Detta innebär att
förutsättningarna har ändrats i förhållande till budgeten, d.v.s. vi kommer eventuellt att gå över
budgeten något för att rädda vår verksamhet.

§ 8 Sverok
Vi hoppas att snart få aktivitetsbidrag från Sverok Väst för medlemmarna som var på TWLAN2k13
och kommer från Sverok Västs upptagningsområde.
Det är snart dags att välja ombud för riksmötet. Omröstningen är öppen mellan 1 och 27 september.
Vi beslutade att hålla ett möte där vår förenings medlemmar är välkomna att rösta på vilka ombud
TEH WARRiORS ska rösta på.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 133 medlemmar i föreningen.
Det kom in ett förslag på forumet om att vi ska ha öppna styrelsemöten där medlemmarna kan få
vara med och lyssna och ställa frågor. Förslaget poängterar att medlemmarna inte ska ha rösträtt på
styrelsemötena. Vi diskuterade detta på mötet och kom fram till några saker. Styrelsemötena är från
början tänkta till att vara ett mötesforum för styrelsen. Vi tror inte att medlemmars närvaro på
styrelsemötena hade ökat ”förståelsen” eftersom diskussioner etc. kring förslagen redan ska ha förts
på forumet innan mötets start. Alla punkter och beslut kommer dessutom upp i ett protokoll efter
mötets slut. Om man vill engagera sig, få mer förståelse i arbetet, insikt i föreningen, kunna påverka
mer, etc. rekommenderar vi istället att man ansöker till en av arbetsgrupperna eller helt enkelt
skriver förslag i forumet till styrelsemötena.
Det kom in ett förslag på forumet om nya förmåner till föreningens medlemmar. Vi beslutade att
rekommendera till communityt att lägga in en förmån om att man alltid får kevlar+helmet på
samtliga servrar, vi ska kolla upp trails på vissa av servrarna, eventuellt respawn-plugin (möjlighet att
respawna sig själv) till DeathRun-servern (begränsad tid). Vi beslutade att modifiera förslaget om
$16000 varje runda och kommer istället föreslå $1000 extra varje runda, och som styrelsen ser det
just nu kommer detta bara vara applicerbart på HH9-servern.
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
Anton lade fram ett förslag om att vi borde ha en tydlig ersättningspolicy, framför allt gällande resor
som föreningens medlemmar/styrelsen gör. Mötet beslutade att detta ska tas fram.
Oskar informerar att ESXi02 har flyttats till Portlanes datacenter i Nacka, Stockholm. Flytt och
överlämning genomfördes av Oskar och Anton R. Vi hoppas nu att driftstörningarna ska minska.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 28/9 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Anton Möller
Justerare

