Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2015-05-24 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Anton Ronsjö, Richard Nilsson, 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 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 12 263,97 kr på kontot och 270 medlemmar i föreningen. Vi hade betalat våra IP-adresser. Vi
pratade om att lotta ut ett knivskin till CS:GO och valde att lägga till ett förtydligande gällande SteamID vid registrering av forumkonto/medlemskap. Vi kom också fram till att ha en 1v1 turnering i
CS:GO och att försöka ha en turnering i League of Legends i slutet av maj.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 11 263,97 kr på kontot. Det har inte hänt något större sedan förra månaden.

§ 8 Sverok
Inget särskilt denna månad.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 274 medlemmar i föreningen.

§ 10 TW på DHS15
Styrelsen diskuterade om vi borde anordna någon aktivitet på DHS15 för föreningsmedlemmar. HNS,
#tävling (via sociala medier) eller frågesport? Vi överlåter ansvaret att eventuellt komma på
aktiviteter till esport-och eventgruppen. Förslag uppskattas, ta kontakt med någon i styrelsen eller
esport- och eventgruppen.

§ 12 Övriga frågor
Vi diskuterade normkritisk rekrytering, det är något Patrik G kommer läsa på mer om. Angående att
kräva medlemskap för användare på forumet (en punkt vi har skjutit upp sedan tidigare) så har vi
beslutat att inte ändra något i nuläget. Vi beslutade också att vid nästa Staff-möte fråga deltagarna
om de har några förslag gällande mindre spelare och nya servrar.

§ 13 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 28/6 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

