Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2014-11-22 17:00 ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Edvard Samils, Anton Ronsjö och Martin Söderman

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

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Anotn Ronsjö till att vara ordförande under mötet

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade att välja Martin Söderman 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 21 401,97 kr på kontot. Vi kontaktade QPAD om att få köpa fler musmattor. Vi planerade
en marknadsundersökning för att se vad våra medlemmar och icke-medlemmar vill se att vi ska
förbättra. Vi beslutade att hålla en CS:GO-turnering och att vi skulle prata med eventgruppen om
denna turnering. Vi bestämde att hålla ett planeringsmöte om MälarLAN med Shadowplayers.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 21 057,97 kr på kontot. Vi har infört möjligheten att betala medlemsavgiften med Swish. Vi
fick lite extra bidrag från Sverok (1 655 kr) eftersom de hade fått pengar över av någon anledning.
Undertecknad hoppas att vi kan använda pengarna till något roligt snart!

§ 8 Sverok
Sveroks riksmöte är i helgen och man kan antagligen följa det via deras Bambuser-kanal
(bambuser.com/channel/Sverok).
Sverok har inlett ett samarbete med Våra Gårdar som kan hjälpa idéella föreningar att hitta lokaler.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 69 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Vi har kontaktat QPAD om musmattor. Edvard har gjort en marknadsundersökning och vi väntar på
att analysera den. Vi har börjat planeringen av MälarLAN 2015. Edvard kommer att närvara/jobba
på DreamHack och kommer kunna ta emot kontant betalning av medlemskap, hör av er via mail
(eos@tehwarriors.net) eller Kik (Eos95) för störst chans att få tag på honom.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att förlägga nästa styrelsemöte preliminärt till 27/12 17:00 på
TeamSpeak-servern.

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

Martin Söderman
Vid protokollet

Edvard Samils
Justerare

