Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2014-02-22 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Fredrik Vittfarne, Mattias Ekström, Johan Viking och Edvard Samils.

§ 1 Mötets öppnande
Mattias Ekström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Mattias Ekström till att vara ordförande under mötet.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade att välja Fredrik Vittfarne 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 18 435,36 kr på kontot och 110 medlemmar. Sverok letade efter personer till olika
arbetsgrupper.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 17 535,36 kr på kontot. Ekonomin rullar på som vanligt och vi väntar på medlemsbidrag
för verksamhetsår 2013 av Sverok.

§ 8 Sverok
Om vi rapporterar in verksamhet, årsmöte och medlemmar för 2014 senast 30/4 2014 får vi en
snabbhetsbonus á 1 000 kr.

Föregående års styrelse rekommenderar att den nya styrelsen kollar igenom Sveroks webbplats för
att allt ska gå rätt till och för att de ska ha koll på de formella saker som man måste tänka på när man
driver en förening!

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 106 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 Förslag från forumet: Ledningsmöten
Mötet beslutade att ledningsmöten inte kommer att hållas regelbundet utan kommer istället hållas
när det behövs.

§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 22/3 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Fredrik Vittfarne
Vid protokollet

Edvard Samils
Justerare

