Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2016-01-03 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Edvard Samils, 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 Oskar Levin 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 26 916,78 kr på kontot och 388 medlemmar i föreningen. Vi hade ännu inte fått något
nyhetsbrev från Sverok. Oskar hade kollat olika bankalternativ och resultatet var att det inte fanns så
många bättre alternativ. Vi skrev och skickade in en verksamhetsrapport för 2015 och sökte bidrag
från Sverok.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 32 696,78 kr på kontot. Oskar har sammanställt bokföringen för 2015 och siffrorna där
kommer att presenteras på årsmötet som kommer. Snart ska vi i styrelsen lägga ett budgetförslag
inför nästa verksamhetsår. I slutet av 2015 gjorde vi transaktioner för att betala tillbaka skulder som
föreningen har haft. Annars inga stora förändringar.

§ 8 Sverok
Förbundet önskar oss god jul och gott nytt år. Finns information kring beslutet om motionen "Inga
rasister i Sverok". Sverok informerar även om nya bidragsnivåer för 2016. Föreningar utan
avdelningar får 1500 kr per förening och 25 kr per medlem.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 393 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Snart årsmöte, vi har satt den 21 februari som preliminärt mötesdatum. Kallelsen kommer att gå ut
två veckor innan. Vi har pingat valberedningen.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 24 /1 - 2016, 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Edvard Samils
Justerare

