Protokoll styrelsemote
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2014-04-27 13:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Fredrik Vittfarne och Edvard Samils.

§ 1 Mötets öppnande
Edvard Samlis hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Oskar Levin 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 25 661,47 kr på kontot och 103 medlemmar. Vi hade precis fått bidrag från Sverok för 2013.
Vi konstaterade att vi får en snabbhetsbonus om vi rapporterar in till Sverok innan 30 mars. Vi skulle
kolla med Sverok för hjälp med tryck. Vi beslutade om firmatecknare. Vi beslutade att skicka folk till
Lanbit om det skedde inom rimlig kostnad. Serveruthyrning skulle kollas på vid nästa möte. Ett
gillatillägg var inte längre aktuellt. En TeamSpeaklicens skulle inhandlas. Vi diskuterade om ett
samarbete med Studiefrämjandet.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 21 890,47 kr på kontot. Den enda post som är anmärkningsvärd är att vi betalat våra
domäner.

§ 8 Sverok
Om någon vill vara med på antingen filmen eller utställningen är det bara att höra av sig till styrelsen
för att få mer information.

Snabbhetsbonus
Om vi rapporterar in verksamhet, årsmöte och medlemmar för 2014 senast 30 mars 2014 får vi en
snabbhetsbonus á 1 000 kr.

Sverokfilm
Sverok söker folk för att vara med i en informationsfilm som kommer att handla om förbundet. De
som deltar får fika, lunch, biobiljett och en galen mängd Sverokkärlek!

Utställning i Stockholm
Sverok kommer tillsammans med Tekniska Museet ordna en utställning 12 -16 augusti.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 97 medlemmar i föreningen.

§ 10 Lanbit
Då vår planering tyvärr brustit och vi inte kommit fram till hur vår monter ska användas får vi tyvärr
lägga ner monteridén.

§ 11 Medlemsförmåner
Vi kommer att skapa en tråd i forumet där vi frågar vad för medlemsförmåner som vi bör införa.

§ 12 Förslag från forumet: Serveruthyrning
Mötet beslutade att vi ska starta en grupp som initialts ska bestå av Fredrik och Oskar som ska
försöka implementera detta.

§ 13 Övriga frågor
Oskar påminner om snabbhetsbonus och berättar om vad som krävs.
Oskar påminner om lanet i sommar och att vi ska ta ansvar och att vi ska jobba framåt.

§ 14 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 25/5 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Fredrik Vittfarne
Vid protokollet

Edvard Samils
Justerare

