Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2016-02-29 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Jill Fransson, Daniel Andersen, Erik Nurkkala och Kevin Sjöberg

§ 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 Kevin Sjöberg till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 31 186,78 kr på kontot och 393 medlemmar i föreningen. Vi fastställde att årsmötet skulle
hållas 21 februari. Kallelsen skulle skickas ut senast 7 februari.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 30 186,78 kr på kontot. Vi har nu en ny budget och ny verksamhetsplan som vi ska börja följa
och utföra. Nytt för i år är att vi får lägre i medlemsbidrag. För att budgeten ska gå ihop behöver vi
jobba extra mycket med medlemsvärvning.

§ 8 Sverok
Inga större nyheter togs upp.
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§ 9 Rutiner
Vi har just nu 345 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Vi diskuterade hemsidan och dess tydlighet gällande vilka som är administratörer. Vi önskar att det i
framtiden skall bli tydligare vilka som är administratörer var, då det just nu fattas det personer och
positioner.
Kassören informerade mötesdeltagarna kort om föreningens bankkonto. Det är att föredra om en
person ur styrelsen, utöver kassören, har tillgång till kontot för att underlätta vid de tillfällen
kassören inte har möjlighet att se över tillgångarna. Vi beslutade att ta upp detta på nästa möte igen
för att utse en person.
Mötets ordförande informerade om föreningens olika arbetsgrupper, för närvarande har vi tre: LANgruppen, Utvecklingsgruppen och en grupp för E-sport och events. Vi kom överrens om att se över
grupperna och försöka aktivera dessa. Om ni, medlemmar, är intresserade av att påverka vad som
händer inom föreningen så tveka inte att aktivera er i någon av våra arbetsgrupper! Vänd er till
styrelsen för mer information om hur ni kan gå med i en eller flera arbetsgrupper.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 2016-03-27 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Kevin Sjöberg
Justerare
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