Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-11-17 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Jill Fransson, Oskar Levin, Anton Ronsjö, Rasmus Berggren, Edvard Samils 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 Jill Fransson till att föra protokoll under mötet.

§ 4 Val av justerare
Mötet beslutade att välja Oskar Levin till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 13 643,17 kr på kontot och 132 medlemmar. Vi hade begärt utbetalning från MO-SMS. 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. 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.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 18 539,91 kr. Vi har fått pengar från MO-SMS. Det kommer snart betalas ut prispengar i
den Counter-Strike: Source 3v3-turnering vi hade nyligen.

§ 8 Sverok
Det är snart årsmöte och där kommer Anton Ronsjö och Erik Helmersson närvara från TEH
WARRiORS. Man kommer kunna följa mötet via https://riksmote.voteit.se samt Bambuser,
http://bambuser.com/channel/Sverok. Sverok har under den senaste tiden haft ”uppesittarkväll” där
man kunnat ringa in och ställa frågor inför riksmötet samt vinna biljetter till Svecup-finalen den
14/12.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 128 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
Anordna tävlingar/turneringar
Vi har diskuterat kring ett ladder-system, vilket innebär att man kan köra matcher när man vill och
sedan skickar in resultatet till TEH WARRiORS via en hemsida. Beroende på resultatet får man +/poäng och i slutet av månaden nollställs resultaten och de som ligger högst på listan vinner pris. Vi
kom fram till att det skulle kunna vara en bra idé men kräver mer information och flera diskussioner
kring detta. Vi vill dock försöka ha en ”vanlig” turnering/tävling per månad, liten eller stor spelar
ingen större roll. Något vi tar mer oss från tidigare turneringar är att tillexempel ha en ansvarig och
”rätt” personer som är på plats när turneringarna sker samt bättre planering. Vi kommer ”starta om”
e-sportgruppen och byta namn till Eventgruppen, dit man kan söka om man vill vara med och planera
framtida tävlingar, turneringar eller liknande. På forumet togs det upp att vi borde öka säkerheten
kring våra tävlingar genom exempelvis EAC, men det är väldigt dyrt och våra tävlingar är inte i den
kalibern.
Er chans att påverka föreningen!
Eftersom att folk klagar på föreningen så vill vi nu informera er om att nu finns chansen för er att visa
hur föreningen ska se ut! Chansen har alltid funnits men vi vill starkt poängtera att istället för att sitta
på vårt forum och klaga så kan ni ta tagit i saken själva genom att gå med i vår event-grupp.
Rekrytera nya medlemmar samt behålla medlemmar vi har
Vi kom fram till att genom LAN har vi fått flest medlemmar, men det är inget vi på heltid kommer att
ägna oss åt. Turneringar har inte gett mycket då de varit få samt öppna för alla. Vi har diskuterat
kring att i framtiden ev. hålla anmälningarna till turneringar öppna de första dagarna endast för
medlemmar att anmäla sig (för att sedan låta alla anmäla sitt deltagande). På så sätt får medlemmar
förtur i vid tävlingar/turneringar.

Fler LAN?
Två LAN skulle kunna vara möjligt, exempelvis ett under våren och en på hösten. Detta är något vi får
ta med LAN-gruppen för att eventuellt börja planera något. Det är snart dags att planera inför
sommaren.
TW-shop, vad händer med den?
Ett utkast gjort av Anton Möller finns men det har ännu ej testats. Oskar ska testa och eventuellt
lägga lite mer tid till att få det att fungera så att vi äntligen kan använda det.
Leta öppet efter kodare (till ”gilla-pluginet”) inte bara bland medlemmar
En tråd liknande den vi tidigare lagt upp i medlemsdelen av forumet kommer vi lägga upp i
”Meddelande från ovan” så att alla kan se och få en chans att höra av sig.
Arbeta fram en tydlig ersättningspolicy (beslutades redan 24/8)
Ersättning kan endast appliceras på evenemang där det är bestämt att ersättning kan betalas ut. I de
fall där ersättning är tillåten så gäller det att boka billigaste resan som går att hitta. Boka resor i god
tid, resor som blir jättedyra på grund av bristande planering ska inte genomföras om det inte är
väldigt viktigt. Personen ska spara kvittot och skicka in det senast en vecka efter att evenemanget är
slut. Beslut om ersättning skall vara returnerat senast 2 veckor och ersättning ska finnas på kontot 3
veckor efter att evenemanget är slut. Max antal kronor som kan ersättas skiljer sig mellan
evenemangen.
Kommer det finnas möjlighet att beställa T-shirts med personliga tryck för leverans på DH?
Nej, det är för sent för detta. Tröjor utan personligt tryck går dock fortfarande att beställa.
Kommer det anordnas event på DHW13?
I nuläget ser det inte ut som det, men har ni några idéer så skicka gärna in dessa till
styrelsen@tehwarriors.net.
Skicka ut priserna till vinnarna i senaste 3v3-turneringen
Vi kommer att ta kontakt med vinnarna snarast och skicka deras presentkort.
Dags för ny server… eller?
Vi har flertalet gånger diskuterat huruvida fler servrar ska komma och inom vilka spel de ska vara.
Senast på tal har varit Garry’s Mod då flera har visat stort intresse för detta, bland annat genom
förbättringsmötet som hölls för ett tag sedan och flera förslagstrådar. Styrelsen kommer be
ledningen för communityt TEH WARRiORS kolla närmre på en Garry’s Mod-server och komma med
ett beslut.
Fler förmåner till medlemmarna
Från Staff-mötet kom förslaget att föreningen skulle diskutera vilka förmåner de tycker är rimliga att
erbjuda medlemmar för att sedan ta direkt kontakt med serveransvarige för att införa dessa.
Styrelsemötet beslutade att vi i framtiden ska ha en öppen dialog med Staff och serveransvariga för
att kontinuerligt komma med idéer och implementera dessa allt eftersom. Det är även välkommet att
skriva förslag på forumet, antingen i spelföreningen TEH WARRiORS ”förslag” eller i ”förslag och
synpunkter”. Det ska inte behöva bollas genom möten för att genomföras.

E-sportnytt
Det har gått ett år sedan vi skapade denna och domänen kommer att gå ut i slutet av månaden. Vi
samtalade kring förnyelse av denna och beslutade att vi tillsvidare kommer att lägga detta på is då vi
har mycket att göra och känner att prioriteringarna behöver vara på andra ställen. I framtiden finns
möjligheten att ta upp detta projekt igen om viljan och möjligheten finns.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 28/12 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

