Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2013-12-28 21:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

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

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Anton Möller 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
Vi hade 18 539,91 kr på kontot och 128 medlemmar. Fått utbetalning från MO-SMS. Snart skulle det
delas ut priser till vinnarna av CS:S-turneringen. Anton Ronsjö och Erik Helmersson närvarade på
Sveroks riksmöte. Vi beslutade att anordna en CS:GO-turnering i december. Påminnelse om att TWshop ska införas. En kodare för gilla-pluginet letades fortfarande efter. Beslutades om att vi ska
arbeta fram en tydlig ersättningspolicy. Förslag om nya spelservrar. Beslut om att lägga e-sportnytt
på is.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 18 784,91 kr på kontot. För ett tag sedan så fick vi en bonus av Sverok eftersom de
räknat fel i bidraget för verksamhetsår 2012. De valde alltså att betala ut dessa pengar till

föreningarna för att gynna spelverksamheten. Vi har nyligen köpt in och delat ut priser i CS:GOturneringen. Den utgiften syns dock inte ännu på föreningens konto.

§ 8 Sverok
Svenska e-sportcupen (Svecup) 2013 är nu över och de från TEH WARRiORS som hjälpt till tycker det
har varit mycket roligt. Vi hoppas såklart att vi blir inblandade i Svecup 2014 också!

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 113 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
Utforma en framtidsplan
Vi tolkar förslaget som att vi bör lägga till mer specifika tidsangivelser och mål i verksamhetsplanen
som tas fram på årsmötet. Vi kom fram till att det är svårt att sätta fler tidsangivelser än de vi redan
satt, men vi ska försöka specificera så gott det går utan att detaljstyra. Däremot välkomnar vi
självklart fler yrkanden om ändringar (såsom att lägga till mål, tidsangivelser, etc.) i
verksamhetsplanen inför nästkommande årsmöten.
Fixa så vi kan hyra ut servrar
Förslaget tar upp att vi borde göra det möjligt för medlemmar i föreningen att hyra spelservrar av
oss. Vi kom fram till att vi någon gång gärna vill göra detta, men kanske inte just nu eftersom vi
saknar tid och känner att vi måste prioritera annat. Vi vill dock följa upp detta på nästa möte.
Sponsra med servrar till claner
Förslaget tar upp att vi borde sponsra klaner med servrar. Vi kom fram till att vi nog inte har chans att
få den publicitet som man vill åt som sponsor, och därför hoppas vi hellre att vi kan göra något som
förra förslaget, alltså att erbjuda bokning av servrar.
Se över kontaktvägar till styrelsen
Styrelsen påstås vara svårkontaktad. Vi kom fram till att det inte kommit några mail till oss och
förstår inte riktigt problemet. Lite i brist på information så väljer vi därför att lägga till e-postadressen
till styrelsen på lite fler ställen på hemsidan så att det blir tydligare att man kan kontakta oss vid
minsta lilla fråga.
E-sportflik
Förslaget tar upp att vi borde lägga till en sida på hemsidan där vi skriver om
kommande/nuvarande/tidigare tävlingar, med mera. Vi beslutade att Anton Ronsjö ska ordna detta
när han får tid.
Fråga ifall våra valberedare lever
Jill Fransson i styrelsen tycker att vi ska väcka liv i våra valberedare så att de är redo inför det
kommande årsmötet. Vi beslutade att detta ska göras.

Lägga till @tehwarriors (Twitter) på hemsidan
Förslaget tar upp att vi borde visa tweets från vårt eget officiella Twitter-konto på hemsidan. Just nu
har vi ServerPortens Twitter-konto för att visa eventuella driftstörningar. Vi beslutade att byta ut
ServerPorten mot TEH WARRiORS Twitter-konto.
TWLAN2k14?
Oskar Levin tog upp att det börjar bli dags att i LAN-gruppen diskutera TWLAN2k14. Mötet beslutade
att det ska hållas ett första möte 5 januari 2014 och därefter regelbundet.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 25/1 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Rasmus Berggren
Justerare

