Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2015-01-24 16:30 ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Martin Söderman, Rasmus Karlsson, Anton Ronsjö, Filip Rönnqvist och Edvard Samils

§ 1 Mötets öppnande
Oskar Levin 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 Rasmus Karlsson 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 20 057,97 kr på kontot, vi hade extra pengar på kontot då vi fått extra pengar av Sverok,
Sverok har en ny förbundsstyrelse där Charles Metzmaa från Shadowplayers blivit invald till
förbundssekreterare i Sverok. Vi hade 68 medlemmar i föreningen, vi planerade att preliminärt sätta
årsmötet till 15 februari 2015.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 18 607,97 kr på kontot. Inget särskilt har hänt förutom att vi betalat för våra banktjänster. Vi är
nu kunder i Sparbanken Skåne istället för Sparbanken 1826 eftersom det skett en sammanslagning av
banker. Vi bör försöka få sponsring från banken igen eftersom strukturen ändrats. Förra gången fick
vi nämligen avslag.

§ 8 Sverok
Vi grävde fram information om att bidragsnivåerna inte kommer ändras för år 2015.

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

§ 10 Redovisa medlemsundersökning
Vi gick tillsammans igenom marknadsundersökningen som Edvard gjorde och konstaterade att vi fått
in 48 svar varav 8 från nuvarande medlemmar, 25 från före detta medlemmar och 15 från folk som
aldrig varit medlemmar.
Vi kom fram till att de största anledningarna till att folk inte vill bli eller vill vara kvar som medlemmar
är: för få förmåner, spelservrar, turneringar och träffar!
I undersökningen kom det också in ett förslag om att göra en nybörjarguide till ’][’ E H \/\/ARRiORS.
En full sammanfattning av undersökningen kommer senare.

§ 11 Övriga frågor
Tidigare idag, 24 januari 2015, hade styrelsen möte med e-sport- och eventgruppen där vi
tillsammans planerade turneringar som kommer i mars (CS:GO) och april (LoL).
Sparbanken 1826 har tillsammans med andra banker gått ihop och blivit Sparbanken Skåne. Med
detta så har avgiften på deras företagstjänster höjts från 400 kr till 500 kr per år. Tyvärr skiljer de inte
på företag och föreningar, så därför har vi denna årsavgift på våra banktjänster. Vi tycker att detta är
en onödig utgift och vi ska därför kolla om det finns möjligheter för sponsring hos Sparbanken Skåne.
Om sponsringen avslås så yrkar vi att byta bank.
Styrelsen ska nu börja med förberedelserna inför årsmötet. Som det ser ut just nu så är det
preliminära datumet fortfarande 15 februari 2015.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 28/2 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Rasmus Karlsson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

