Protokoll styrelsemote
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2014-10-26 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Edvard Samils, Martin Söderman och Anton Ronsjö.

§ 1 Mötets öppnande
Anton Ronsjö hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Anton Ronsjö 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 Martin Söderman till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 21 401,97 kr på kontot. Röstat om vilka som skall åka på Sveroks riksmöte, Mattias Ekström
och David Norrman reserver och Anton Ronsjö blev ombud. 64 medlemmar i föreningen. Conrad,
Fredrik och Mattias Ekström har avgått från styrelsen. Vi hade haft ett extrainsatt årsmöte och
ersättare till förtroendeuppdrag blev Martin Söderman, Anton Ronsjö och Rasmus Karlsson.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 20 401,97 kr på kontot. Vi har hittills under året inte haft så mycket utgifter mer än
driftkostnaderna. Kassören ser att vi inte har använt vår budget och det närmar sig verksamhetsårets
slut och det betyder att det finns utrymme kvar för olika mindre utgifter så som tuneringar.

§ 8 Sverok
Årsmötet kommer ske 28-30 november. Inför det finns en uppsitarkväll där frågor kan ställas till
förbundsordföraren. Detta sker över Bambuser.
Sverok kommer finnas på Comic Con.
Playstar erjbuder co-location för Raspberry Pi. 100 Mbps, obegränsad trafik och reverse DNS.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 67 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Vi fått chansen att beta-testa Sveroks nya API som gör att vi automatiskt kan hämta och lägga till
medlemmar. Detta arbete har tidigare varit mer manuellt genom att vi exporterat, modifierat och
importerat medlemsuppgifter, men i och med Sveroks API kan vi automatisera.
”Marknadsundersökning” kommer ske både för icke-medlemmar och medlemmar.
Vi ska höra med QPAD om de kan sälja fler TW-musmattor till oss. Generellt ska vi förnya vårt lager
av prylar att sälja och ge ut som priser i olika tävlingar.
Shadowplayers vill prata med oss gällande ”nästa MälarLAN”. Vi konstaterar att vi tycker det är
aningen för tidigt att börja planera om det är LAN nästa år som gäller, det beror visserligen på när vi
tänker oss att hålla ett eventuellt LAN. Däremot konstaterar vi att vi gärna har ett möte om SP vill.
Vi pratade om medlemsförmåner, nya servrar och liknande. Konstaterar att vi måste uppdatera listan
över förmåner på hemsidan och att vi gärna ser fler spelservrar. GMod verkar lyckat!
Vi vill hålla CS:GO-turnering. Vi ska prata med eventgruppen och eventuellt fråga på forumet om fler
vill gå med i gruppen eftersom det inte är så många kvar.
Vi beslutade att börja använda Trello igen!

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 22/11 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

