Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2015-10-26 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Anton Ronsjö, Richard Nilsson, Oskar Levin, 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 29 015,78 kr på kontot och 398 medlemmar i föreningen. Sverok meddelade att det var dags
att nominera till förtroendeposter för 2016. Nätverket Leia bjöd in till en träff den 7 november.
Nyheten om ett CS-läger släpptes. Vi diskuterade vår nuvarande verksamhet, hur det fungerar och
vad vi tänker kring verksamheten.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 27 916,78 kr på kontot.

§ 8 Sverok
Spellovet
Nästa vecka (v. 44) mellan den 26 oktober till 1 november pågår Spellovet runtom i Sverige

då spelkulturen lyfts fram i rampljuset. Testa nya spel eller gamla favoriter. Besök en
förening i din närhet och träffa andra spelintresserade. Du kan se alla uppemot
200 arrangemang på spelkartan.se. Spellovet arrangeras i samarbete med
Studiefrämjandet.
Anmäl dig till Leias nätverksträff!
Den 6-8 november äger Nätverksträffen för Leia rum i Stockholm. Leia är nätverket och
mentorskapsprogrammet för unga kvinnor inom spelhobbyn. Passa på att träffa andra
spelintresserade som du kan dela dina erfarenheter med! Vi står för resa, boende och mat.
Sänkta bidragsnivåer för större föreningar
Förbundsstyrelsen beslutade den 10/10 om att sänka bidragsnivåerna för föreningar med
fler än 30 avdelningar. Bidraget till avdelningar sänks från 2000 kr till 500 kr.
Fullsatt Counter-Strikeläger!
Nu är alla 45 platser till Respect All Competes Counter-Strike-läger fyllda! Från 29 oktober till
1 november kommer deltagarna bo tillsammans i Västerås, spela Counter-Strike: Global
Offensive och delta i workshops om normer inom e-sporten. Föreningen KFUM Malmaberg
är värdar för lägret. Inet och Intel sponsrar lägret, vilket innebär att deltagarna får låna
varsin helt nybyggd Taurus-uppsättning under helgen – något vi förstås är väldigt glada över!
Om du inte kom med till det här lägret så blir det fler chanser. Under 2016 arrangerar
Respect All Compete tre nya läger – håll utkik på webbsidan:
respectallcompete.se.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 384 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Vi diskuterar att byta bank då vår nuvarande bank vill ha mycket betalt för de tjänster vi använder
och det finns andra banker som inte vill ha lika mycket betalt. Oskar Levin ska undersöka alternativ
och presentera dessa vid nästa möte, förhoppningsvis tar vi ett beslut då.
Vi diskuterade även detta möte vår nuvarande verksamhet, hur det fungerar och vad vi tänker kring
verksamheten. Vi kom inte fram till nya lösningar.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 22/11, 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

