Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2015-11-22 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Anton Ronsjö, Oskar Levin och Jill Fransson.

§ 1 Mötets öppnande
Oskar Levin 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 27 916,78 kr på kontot och 384 medlemmar i föreningen. Sveroks nyhetsbrev var fullt med
information, bland annat om spellovet, information om Leias nätverksträff, sänkta bidragsnivåer för
större föreningar och ett fullsatt Counter-Strikeläger. Vi diskuterade vår nuvarande verksamhet, hur
det fungerar och vad vi tänker kring verksamheten samt om vi borde byta från vår nuvarande bank.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 26 916,78 kr på kontot. Vi bör snart skriva vår verksamhetsrapport så att vi kan söka bidrag
från Sverok.

§ 8 Sverok
Förbundsbrevet har inte nått oss ännu, men vi kan anta att det kommer att handla om Riksmötet
som hålls den 4-6 december i Katrineholm.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 388 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Oskar har kollat olika bankalternativ och rapporterade att resultatet från bankernas hemsidor är att
det inte verkar gå att få det så mycket billigare än vårt nuvarande bankavtal om vi inte väljer Sveroks
Nordeaavtal (vilket get Sverok full rätt över bankkonto etc.), men vi har ännu inte kontaktat någon
bank för att diskutera alternativ och/eller förhandla.
Vi skrev och skickade in en verksamhetsrapport för 2015 och sökte bidrag från Sverok.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 27/12, 17:00 på TeamSpeak-servern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare

