Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2015-03-29 17:00 på ’][’ 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 hade 17 268,97 kr på kontot och 135 medlemmar i föreningen. Stor ökning av medlemsantalet
efter årsmötet eftersom att vi slopade medlemsavgiften. 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. Vi diskuterade även krav på medlemskap i föreningen för serveradministratörer. Vi
beslutade att diskutera mer om båda punkter vid nästa styrelsemöte. Vi bestämde att prova på
betald marknadsföring på Facebook och att sätta ihop en arbetsgrupp som behandlar frågor och
åtgärder gällande medlemsundersökningen. Sparbanken Skåne har höjt avgiften på deras
företagstjänster. Vi diskuterade ett ev. byte av bank men vi kan i nuläget inte bestämma något.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 16 268,97 kr på kontot. Vi har betalat våra vanliga utgifter men även musmattor som användes
i pris i CS:GO-turneringen. Vi har fått in många nya medlemmar och vi bör snarast ansöka om bidrag
för detta.

§ 8 Sverok
Sverok skriver om International TableTop Day som är den 11 april. Det är en dag då spelare runt om i
världen får dela sin hobby med varandra och andra nyfikna.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 254 medlemmar i föreningen.

§ 10 Kräva medlemskap för att vara användare på forumet
Vi diskuterade om huruvida medlemskap är attraktivt eller ej och om krav på medlemskap för att
vara på forumet skulle skapa mer attraktivitet - att det är en förmån att ta del av föreningens
gemenskap. I slutändan handlar det om att vi vill att folk ska komma hit och bli medlemmar samt
känna att de får ut något av det. Vi kan i nuläget inte ta något beslut så vi kommer skjuta på denna
frågan och följa upp på nästa möte.

§ 11 Krav på medlemskap i föreningen för serveradministratörer
Vi beslutade att detta ska bli ett krav. Numera gäller det alltså att den endast är
föreningsmedlemmar som kan bli en del av staff.

§ 12 Betald marknadsförning på Facebook
Vi provade den billigaste annonsen inför CS:GO-turneringen och kom fram till att det är ett relativt
bra och effektivt sätt att synas. Vi anser att det finns rum för förbättring till nästa gång vi eventuellt
väljer att göra detta.

§ 13 Medlemsundersökningen
En arbetsgrupp är tillsatt men det går lite trögt då de inte fått in så många synpunkter på forumet
angående lämpliga medlemsförmåner.

§ 14 Övriga frågor
TEH WARRiORS på sociala medier! Hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Vi diskuterade sociala medier,
om hur vi ska vara där saker händer, kanske med en inriktning, ex. länkar till artiklar om e-sport eller
den egna verksamheten. Målet ska vara att interagera med medlemmar och övriga användare.
Styrelsen beslutade att Patrik Gren kommer vara ansvarig för TEH WARRiORS i sociala medier. Patrik
kommer tillsammans med Edvard att till nästa möte skapa ett utkast till ett ramverk för vilket
innehåll som ska ut på våra sociala medier.

§ 15 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 26/4 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

