Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2016-04-23 15:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

§ 1 Mötets öppnande
Fredrik Vittfarne hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att välja Kevin Sjöberg till att vara ordförande under mötet.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade att välja Fredrik Vittfarne 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 29 186,78 kr på kontot och 237 medlemmar i föreningen. Vi beslutade att hålla ett nytt
årsmöte 17 april klockan 13.30. Vi beslutade att prata om DHS16 på nästa möte. Vi planerade att
kontakta gamla medlemmar för att höra om de ville bli medlemmar ytterligare ett år. Vi pratade
också om hur föreningen kan påverka gemenskapen samt om kommunikation och utförande saker.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 25 181,78 kr på kontot. Vi har betalat årsavgiften för våra IP-adresser, annars har det bara varit
de löpande utgifterna.
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§ 8 Sverok
Vi gick igenom Sveroks nyhetsbrev.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 230 medlemmar i föreningen. Vi har kontaktat tidigare medlemmar vars medlemskap
gått ut, men dessa är ännu inte medräknade i detta antal.

§ 10 TW på DHS16
Vi beslutade att inte fokusera på detta och har inget planerat.

§ 11 Extrainsatt årsmöte
Styrelsen kommer under morgondagens extrainsatta årsmöte lägga fram ett förslag om
mötespresidium enligt följande: Ordförande Fredrik Vittfarne, sekreterare Jill Fransson och justerare
Kevin Sjöberg och Edvard Samils.

§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§ 13 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 2016-05-22 14:30 på TeamSpeakservern.

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

Fredrik Vittfarne
Vid protokollet

Oskar Levin
Justerare
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