Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2015-09-28 18:30 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Anton Ronsjö, Richard Nilsson, Oskar Levin, 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 har 30 015,78 kr på kontot. 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! Vi har lagt våra röster till Sveroks riksmöte. 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.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 29 015,78 kr på kontot. Vi måste skicka in en verksamhetsrapport till Sverok innan vi kan söka
bidrag från dem.

§ 8 Sverok
Nominera till förtroendeposter för 2016! Känner du någon eller några som du tycker skulle passa i
styrelsen för Sverok, som kan vara med att leda och utveckla Sveroks verksamhet under 2016? Gå in
på valberedning.sverok.se för att lämna just ditt eller dina förslag till de olika förtroendeposterna
senast den 23 oktober.
Nätverket Leia bjuder in till träff den 7 november. Nätverket Leia är ett mentorskapsprogram och ett
nätverk för unga kvinnor i spelhobbyn. Genom nätverksträffarna och mentorskapsprogrammet
kopplas erfarna arrangörer ihop med tjejer som vill ha stöd och pepp i sitt ideella engagemang av
någon med liknande erfarenheter. Mer info på www.sverok.se/leia.
Snart öppnar anmälan till CS-lägret! Sverok driver projektet Respect All Compete, som vill göra esporten mer öppen och välkomnande. Som en del av det arrangeras läger i olika e-spoprtspel. I
slutet av oktober hålls CS-lägret, med plats för 45 deltagare. Kostnaden för lägret är 200 kronor och
deltagarna får resa, mat och boende utöver den övriga lägerverksamheten. Håll noga utkik på mailen
– snart kommer en länk till inbjudan gå ut till medlemmar i Sverok-föreningar! Vi ser mycket fram
emot din anmälan.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 389 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Vi diskuterade vår nuvarande verksamhet med att driva servrar i olika spel, hur det fungerar och vad
vi tänker kring verksamheten. Vi diskuterade även att hyra ut spelservrar, främst inom CS:GO då
intresset är stort inom CS:GO-communityt. Vi tycker att evenemang, specifikt våra LAN, har fungerat
bra och vi vill gärna fortsätta med detta men finns förslag på andra evenemang så tar styrelsen
tacksamt emot detta.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 25/10, 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

