Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2016-03-28 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Jill Fransson, Daniel Andersen, Kevin Sjöberg och Fredrik Vittfarne

§ 1 Mötets öppnande
Oskar Levin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Fredrik Vittfarne 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 30 186,78 kr på kontot och 345 medlemmar i föreningen. Vi hade en ny budget och ny
verksamhetsplan att börja följa. Vi diskuterade hemsidan och dess tydlighet gällande
administratörer. Kassören informerade mötesdeltagarna kort om föreningens bankkonto. Mötets
ordförande informerade om föreningens olika arbetsgrupper.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 29 186,78 kr på kontot.

§ 8 Sverok
Inget nyhetsbrev har kommit ännu.
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§ 9 Rutiner
Vi har just nu 237 medlemmar i föreningen.

§ 10 Extrainsatt årsmöte
På grund av att våra nya stadgar ej blev godkända behöver vi ha ett nytt årsmöte. Vi beslutade därför
att det extrainsatta årsmötet den 17 april klockan 13.30. Den punkt som ska tas upp är den gällande
paragraf 8.

§ 11 TW på DHS16
Vi ska dit, ska ni?! Vad vill ni att vi ska göra? Tipsrunda, tävlingar, grilla? Kom med förslag! Vi tar upp
detta även nästa styrelsemöte.

§ 12 Övriga frågor
Vi ska testa nya sätt att kontakta gamla medlemmar för att höra om de vill bli medlemmar igen. Vi
ska däremot fokusera på att förbättra verksamheten och genom detta få fler medlemmar.
Det finns medlemmar som inte tycker att föreningen påverkar communityt så mycket och önskar att
medlemskap i föreningen, och mer specifikt dess styrelse, i större utsträckning skulle göra detta.
Kommunikation och utförande av saker inom verksamheten är något vi kommer att fortsätta
diskutera vid ett senare tillfälle.

§ 13 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 2016-04-23 15:00 på TeamSpeakservern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Kevin Sjöberg
Justerare
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