Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2015-06-28 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Anton Ronsjö, 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 Oskar Levin till att föra protokoll under mötet.

§ 4 Val av justerare
Mötet beslutade att välja Richard Nilsson till att justera protokollet. Det beslutades dock senare att
Jill Fransson istället skulle justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 11 263,97 kr på kontot och 274 medlemmar i föreningen. Vi pratade om meet-up på DH
Summer. Vi pratade normkritisk rekrytering. Vi beslutade att inte lägga något krav på
föreningsmedlemskap för att kunna vara medlem på forumet. Vi beslutade att fråga på staff-mötet
gällande vad vi tror anledningen till det minskade spelarantalet är, etc.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 6 763,97 kr på kontot. Vi betalade precis QPAD för inköp av tävlingspriser, därför gick det ut
3750 kr från kontot. Och så hade vi vår vanliga månatliga utgift för drift av servrar (co-location).
Det är snart dags för MälarLAN vilket kommer innebära en liten påökning i medlemsantal. Eftersom
pengarna på kontot börjar ta slut är det dags att söka bidrag igen, vilket vi borde göra någon gång
efter MälarLAN eftersom det då kommit in en bunt medlemmar.

§ 8 Sverok
Tips om att man kan dela in föreningen i ”avdelningar”, bland annat för att få större bidrag. All
information från Sverok finns här.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 279 medlemmar i föreningen.

§ 10 Hosta servrar åt något CS:GO-lag
Vi fick in ett förslag om att vi skulle kunna hjälpa ett CS:GO-lag att köra servrar eller andra saker med
publicitet i utbyte. Mötet beslutade att Richard ska göra research i detta genom att försöka etablera
kontakt med något lag och höra vad de tycker om idén.

§ 11 MälarLAN
Vi konstaterade på mötet att det väldigt snart är dags för MälarLAN, 9-12 juli i Hallstahammar, ett
arrangemang som vi i föreningen tillsammans med Shadowplayers spelförening jobbat med i flera
månader för att förbereda. All information om evenemanget finns på https://www.malarlan.se/

§ 12 Övriga frågor
Jill tog upp att det just nu är speed running i Skövde Kulturhus (där vi hade TWLAN2k13). Speed
running går ut på att så snabbt som möjligt slutföra ett spel. Jill föreslog att man skulle kunna
arrangera LAN och speed running samtidigt, antingen bara vi själva eller tillsammans med samma
arrangör av speed running som just nu håller speed running i Skövde Kulturhus. På detta vis kan man
dra bättre nytta av tillfället, dra mer folk och, om man samarrangerar, dela på kostnader för
marknadsföring och liknande.

§ 13 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 26/7 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Oskar Levin
Vid protokollet

Jill Fransson
Justerare

