Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2014-03-21 14:49 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Fredrik Vittfarne, Conrad Devrient, 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 17 535,36 kr på kontot och 106 medlemmar. Ekonomin rullade på som vanligt och vi väntade
på medlemsbidrag för verksamhetsår 2013 av Sverok. Vi pratade om att vi skulle se till att få
snabbhetsbonusen om vi rapporterade in allt som ska in innan 30/4. Ledningsmöten kommer inte att
hållas regelbundet.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 25 661,47 kr på kontot. Bidraget från Sverok för 2013 har nu kommit in på kontot.

§ 8 Sverok
Om vi rapporterar in verksamhet, årsmöte och medlemmar för 2014 senast 30/4 2014 får vi en
snabbhetsbonus á 1 000 kr.
Vi ska kolla med Sverok om de har någon som kan hjälpa oss med tryck av diverse saker. Det finns
även en kontaktperson hos Sverok som kan hjälpa oss.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 103 medlemmar i föreningen.

§ 10 Firmatecknare
Mötet beslutade att firmatecknare tills vidare är Mattias Ekström (19940207-xxxx), Fredrik Vittfarne
(19961027-xxxx) och Oskar Levin (19931214-xxxx).

§ 11 Lanbit
Mötet beslutade att vi ska skicka folk till Lanbit. Vi kommer ha en monter där. Detta är bestämt med
förutsättningen att vi får expoplatsen gratis eller inom rimlig kostnad. Vi kommer att ha ett möte för
att besluta alla detaljer fredagen 11 april kl. 15:00. Vi kommer att försöka planera in ett möte med
Michael för att få mer information om expoplats.
Vi beslutade att vi inte ska vara återförsäljare av biljetter till Lanbit då vi inte riktigt är säkra på att vi
kommer att få alla biljetter sålda och vi måste troligtvis köpa ett visst antal biljetter i förskott.

§ 12 Studiefrämjandet
Om vi rapporterar in till Studiefrämjandet kan vi få hjälp i form av lokaler och hårdvara. Vi kommer
att ha möte med Carita där hon ger oss mer information om vad som gäller.

§ 13 Förslag från forumet: Gillatillägg
Mötet beslutade att tillägget inte är tillräckligt viktigt för att köpas in. Vi kommer inte leta vidare
aktivt men om någon har ett tillägg som har denna funktion som vi kan använda utan kostnad är
förslag välkomna, detta är något som bör tas upp på gemenskapens möte.

§ 14 Förslag från forumet: Serveruthyrning
Vi kom fram till att vi vill göra detta, detta kommer att kollas upp tills nästa möte där ett beslut
kommer att tas.

§ 15 Förslag från forumet: TeamSpeak-licens
Vi beslutade att vi ska inhandla en licens med 64 platser för $55 per år.

§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§ 17 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 26/4 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Fredrik Vittfarne
Vid protokollet

Edvard Samils
Justerare

