Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2015-02-27 19:00 ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Anton Ronsjö, Edvard Samils, Patrik Gren, Richard Nilsson och Jill Fransson.

§ 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 Jill Fransson 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 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 hade då 64 medlemmar i föreningen. Vi gick tillsammans igenom
marknadsundersökningen som Edvard gjorde och konstaterade att de största anledningarna till att
folk inte vill bli eller vill vara kvar som medlemmar är: för få förmåner, spelservrar, turneringar och
träffar! Den 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).

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 17 268,97 kr på kontot. Stor ökning av medlemsantalet efter årsmötet eftersom att vi slopade
medlemsavgiften. En utgift som är värd att notera är inköpet av musmattor (som ska användas som
pris i CS:GO turneringen [i mars]). Annars har inte mycket hänt då det är nytt verksamhetsår,
förhoppningsvis kan vi utnyttja budgeten på det sätt vi hoppas.

§ 8 Sverok
Sverok promotar att man ska certifiera sin förening via deras föreningsspel For the Win! Certifiering
innebär att man som förening uppfyller kriterierna för en välskött, ideell och demokratisk förening i
Sverok, med extra vikt på organisation, ekonomi och demokrati.
Just nu börjar Sveroks likabehandlings-projekt NAB (normer, attityder och beteenden) sitt tredje och
sista år. I år kommer Sverok ta fram utbildningsmaterial till föreningar som vill jobba med
likabehandlingsfrågor!

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 135 medlemmar i föreningen.

§ 10 Fler spel servrar! (Förslag från forumet)
Det är fler spelservrar på gång, bland annat inom Garry’s Mod.

§ 11 Kräva medlemskap för att vara användare på forumet
I och med att vi har gratis medlemskap diskuterade vi om det skulle vara ett krav att vara medlem i
föreningen för att kunna skriva på forumet. Fördelar är exempelvis att medlemskapet blir aktiverat
direkt, vilket förenklar vid tävlingar och liknande. Medlemsantalet tror vi även skulle öka om fallet var
sådant. Bland nackdelarna finner vi att valfriheten skulle sänkas något för forumanvändarna.
Styrelsen var inte eniga om medlemskap som krav och diskuterade andra sätt att försöka få fler
medlemmar genom forumet. Ett av förslagen som gavs var att låta tavlan "TEH WARRiORS" vara
öppen för alla forumanvändare men att göra "Spel" och "Övrigt" endast tillgängliga för
föreningsmedlemmar. Ett annat förslag var att vi skulle låta medlemskap vara ikryssat direkt vid
registrering och att personen i fråga då får kryssa att man inte vill vara medlem istället. Vi kommer
diskutera mer om detta vid nästa styrelsemöte.

§ 12 Krav på medlemskap i föreningen för serveradministratörer
Delade meningar om detta, vissa tycker att det är ett bra sätt att visa stöd till verksamheten.
Communityt drivs ekonomiskt av föreningen och administratörer är ansiktet utåt för oss, därför
tycker vi att det vore rimligt om de var medlemmar. Nackdelar som kan finns de som inte vill bli
medlemmar och vi kan då gå miste om administratörer. De som är administratörer i nuläget kanske
hellre väljer att avgå. Argument var bland annat att det kan tyckas vara dubbelmoral att säga att man
är en del av gemenskapen men sedan inte stötta servrarna genom att vara föreningsmedlemmar.

Styrelsen kom fram till att Oskar ska prata med administratörer om vad de tycker, undersöka om
medlemskap är ett problem. Ett färdigt svar kommer innan nästa styrelsemöte.

§ 13 Betald marknadsförning på Facebook
Förslaget tar upp att föreningen ska betala för annonser på Facebook, t.ex. vid speciella tillfällen som
CS:GO-turneringar, LAN, etc. Vi tycker det kan vara värt att prova en billigare version av annonserna,
detta för att testa hur det fungerar och därefter utvärdera hur det fungerar. Viss skepticism mot
sättet att marknadsföra på, men vi kom fram till att vi ska prova på detta (nu med tanke på att vi har
en CS:GO-turnering i mars).

§ 14 Medlemsundersökningen
Varför sjönk medlemsantalet och vilka åtgärder kan vi vidta? Styrelsen tycker att det är viktigt att
involvera communityt i denna fråga, exempelvis vid förmåner. Förslagsvis skulle en arbetsgrupp
bestående av 3-4 personer ur styrelsen/ teamet med serveransvariga/medlemmar, som har insyn i
verksamheten, skriva en rapport angående det som framkommit i undersökningen.

§ 15 Övriga frågor
Sparbanken Skåne har höjt avgiften på deras företagstjänster 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
diskuterade ett ev. byte av bank men vi kan i nuläget inte bestämma något.

§ 16 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 29/3 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

