Protokoll styrelsemote
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2014-09-21 18:30 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Edvard Samils och Filip Rönnqvist.

§ 1 Mötets öppnande
Oskar Levin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Filip Rönnqvist 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 Edvard Samils till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 32 940,47 kr på kontot. 9 000 kr skulle betalas till Shadowplayers. Information om Sveroks
riksmöte och nomineringar.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 21 401,97 kr på kontot. 9 000 kr har nu betalats till Shadowplayers för att MälarLANs
ekonomi skulle bli utjämnad.

§ 8 Sverok
Omröstningen gällande ombud till Sveroks riksmöte är nu avslutad och Mattias Ekström från TEH
WARRiORS styrelse blev reserv, dock inte kallad. David Norrman från TEH WARRiORS blev också

reserv och inte kallad. Däremot blev Anton Ronsjö, en av våra fd. styrelseledamöter och numera
medlem, antagen som ombud och har accepterat, vilket innebär att han kommer åka på riksmötet!

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 64 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Mattias Ekström, Fredrik Vittfarne och Conrad Devrient har valt att lämna TEH WARRiORS styrelse
och därför behöver vi hålla ett extrainsatt årsmöte där vi väljer en ny ordförande, sekreterare och
gärna även en ny ledamot. Preliminärt kommer det extrainsatta årsmötet hållas söndag 12 oktober.
Kallelse (med tid inkluderat) kommer skickas ut senast två veckor innan detta datum. Man kan i
forumet redan nu skriva motioner och nominera kandidater till förtroendeuppdragen, motionsstopp
sker i samband med att kallelsen skickas ut eftersom dagordningen ska bifogas i kallelsen.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 26/10 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Edvard Samils
Justerare

