Protokoll styrelsemote
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2014-06-28 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Fredrik Vittfarne, Conrad Devrient, Edvard Samils och Filip Rönnqvist.

§ 1 Mötets öppnande
Conrad Devrient hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Conrad Devrient till att vara ordförande under mötet.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade att välja Edvard Samils 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 25 940,47 kr på kontot. Vi hade betalat för MälarLANs domäner, Sverok har betalat ut bidrag
för de medlemmar vi hittills fått in under 2014. Sverok kommer arrangera spelvecka då vi planerar
att hålla en turnering.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 24 992,47 kr på kontot. Vi (Shadowplayers och TW) kommer dela 50/50 på antingen
vinst eller förlust efter MälarLAN.

§ 8 Sverok
Riksmöte 28-30 november. Annars ingen mer viktig information.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 73 medlemmar i föreningen.

§ 10 Uppdelningen mellan föreningen och gemenskapen
Diskussion kring varför det är uppdelningen finns, varför den finns när föreningen startades.
Beslut: Bifall, mötet önskar att alla styrelsemedlemmar ska bli en del av ledningen.

§11 Serverdatorn
Fredrik yrkar att styrelsen ska få tillgång till fler rättigheter på bl.a. forumet, servrarna och övriga
hemsidan. Ett möte ska hållas för att bestämma rättigheterna.
Beslut: Bifall

§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 26/7 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Edvard Samils
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

