Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2015-08-30 15:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
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 Edvard Samils till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 29 161,97 kr på kontot. Det var nyligen MälarLAN och det gick bra på många sätt, både
ekonomiskt och sett till medlemsantal. Vi hade just nu 278 medlemmar i föreningen, men de 109
personer som blev medlemmar i och med MälarLAN är inte registrerade i medlemssystemet ännu,
vilket innebär att den riktiga siffran är högre än 278. Dags att nominera till riksmötet, vem som helst
kan nominera och det gör man på Sveroks hemsida. Vi tog upp problemet med att det förra
styrelsemötesprotokollet fortfarande inte har blivit publicerat eftersom att det ännu inte blivit
justerat. Det kom in en fråga från en medlem om vad som händer med e-sportdomarutbildningen.
Mötet konstaterade att de som var med under utbildningen fortfarande har möjlighet att slutföra
den genom att tillsammans med en licensierad domare döma en e-sportmatch om de inte gjort det
redan. Mötet konstaterar och tillkännager att vi bildat ett samarbete med ett befintligt lag som
kommer tävla under namnet TW eSports. Mötet beslutade att vi ska undersöka detta mer eftersom
det är ett bra tillfälle och det finns många bra idéer såsom utbildningar om näthat, moderering,

administration på servrarna, etc. Vi har tidigare beslutat på ett styrelsemöte att vi ska hålla en 1on1
CS:GO-turnering, men detta har blivit uppskjutet, så därför bestämde mötet att vi ska hålla i
turneringen 28-30 augusti. Mötet beslutade att Oskar ska skriva nyheter på forumet och Facebook
och informera om att man kan nominera sig till Sveroks riksmöte och åka dit för att representera TW.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 30 015,78 kr på kontot. Det var nyligen MälarLAN och det gick bra på många sätt, både
ekonomiskt och sett till medlemsantal. För ett litet tag sedan begärde vi en utbetalning på 1 853,81
kr från vår SMS-leverantör MO-SMS och den kom in nyligen, utöver det har det inte hänt så mycket.

§ 8 Sverok
Spellovet fyller 15 år.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 296 medlemmar i föreningen, men de 109 personer som blev medlemmar i och med
MälarLAN är inte registrerade i medlemssystemet ännu, vilket innebär att den riktiga siffran är högre
än 296. Oskar Levin ska lägga in medlemmarna och efter det återkommer vi med en absolut siffra!
Medlemmarna måste registreras i eBas innan 5 september för att vi ska kunna rösta och skicka
personer till Sveroks årsmöte.

§ 10 Övriga frågor
Vi har lagt våra röster till riksmötet. Från vår förening röstade vi på Anton Ronsjö, vår
föreningsordförande. Utöver Anton röstade vi även på Sam Schönbäck, Chris Jonasson, Andreas
Rolén och Elaine Boström.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 27/9, 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Edvard Samils
Justerare

