Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2015-04-26 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

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

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Oskar Levin 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 Edvard Samils till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 16 268,97 kr på kontot och 254 medlemmar i föreningen. Vi hade betalat utgifter för
musmattor som användes som pris i en CS:GO-turnering som vi höll. Vi pratade om att kräva
medlemskap för att vara användare på forumet och krav på medlemskap för serveradministratörer.
Vi diskuterade även betald marknadsföring på Facebook och TEH WARRiORS på sociala medier.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 12 263,97 kr på kontot. Vi har betalat våra IP-adresser på 2 600 kr (årlig förnyelse).

§ 8 Sverok
Inget särskilt denna månaden.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 270 medlemmar i föreningen.

§ 10 Utlottning av kniv (CS:GO)
E-sport och eventgruppen har diskuterat detta mer ingående på ett möte och kom fram till att vi ska
ha en kniv-giveaway med olika milstolpar (desto fler som delar ju fler skins ges ut) och att vi ska
försöka samarbeta med någon streamer för att nå ut till rätt målgrupp. Anton, Richard och Edvard
kommer ha ansvar över detta.

§ 11 Förtydligande gällande Steam-ID vid registrering
Vi ska lägga till ett fält för Steam-ID vid registrering av forumkonto. Vi ska lägga till en förklarande
text som säger att om man inte fyller i Steam-ID:t så får man inte alla förmåner. Vi ska fylla i STEAM_
för att visa vad det är vi vill att folk ska skriva in och vi ska försöka automatiskt rätta till mindre
misstag som är vanligt förekommande vid inmatning av Steam-ID.

§ 12 Övriga frågor
Vi kommer att anordna 1v1-turnering i CS:GO och priset ska ha ett värde av 500 kr. Turneringen i
League of Legends som skulle varit i april ska istället försöka hållas i slutet av maj.

§ 13 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 24/5 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Edvard Samils
Justerare

