Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-10-26 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Anton Ronsjö, Anton Möller, Rasmus Berggren och Edvard Samils.

§ 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 Edvard Samils till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 15 492,17 kr på kontot och 131 medlemmar. Vi konstaterade att vi kommer behöva arbeta
lite extra med medlemsrekrytering eftersom förutsättningar för att upprätthålla budgeten har
ändrats något. Vi konstaterade att Sverok tagit fram ett samarbetsavtal med Playstar angående
serverhosting och dylikt. Val av ombud till Sveroks riksmöte färdigt, Anton Ronsjö och Jill Fransson
som ordinarie ombud från TEH WARRiORS och Erik Helmersson och Patrik Gren som reserver.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 13 643,17 kr på kontot. Vi har precis som väntat betalat regelbundna räkningar för colocation (serverdriften). Vi har för äntligen begärt utbetalning från MO-SMS, pengar beräknas komma
inom några veckor.

§ 8 Sverok
Möteshandlingarna för Sveroks riksmöte 2013 finns nu publicerade.
http://www.sverok.se/2013/10/24/nu-ar-riksmoteshandlingarna-har/
Sverok höll för några veckor sedan ett utvärderingsmöte för senaste tidens IT-utveckling.
TEH WARRiORS fick en blomma för att vi testat spel, föreslått nya idéer och berättat, på ett trevligt
sätt, när saker inte fungerat i nyintroducerade system.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 132 medlemmar i föreningen.
Det kom in ett förslag på forumet om att vi skulle köpa ett plugin till forumet, det ena kostade $20 i
engångsavgift och innebar att man kunde gilla alla inlägg. Det andra alternativet var gratis, men då
fungerade endast att gilla första inlägget i tråden. Vi beslutade i förra mötet att vi ska söka någon
som kan koda ett liknande plugin, samtidigt som vi lägger upp en omröstning i medlemsdelen för att
se intresset för ett eventuellt ”gilla-plugin”. Denna omröstning lades aldrig upp och därför beslutade
vi på detta möte att vi ska skärpa oss och faktiskt göra det vi beslutade på förra mötet.
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
Oskar tog upp att han på sistone märkt en del interna kommunikationsproblem m.m. i styrelsen och
därför beslutade mötet att det ska hållas ett möte specifikt om detta vid ett senare tillfälle.
Edvard tog upp att vi borde hålla en CS:S-turnering. Vi beslutade att hålla en CS:S-turnering mot
slutet av höstlovet, 3on3 på tre av de vanliga kartorna.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 16/11 20:00 på TeamSpeak-servern.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Edvard Samils
Justerare

