Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2016-06-26 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Jill Fransson, Oskar Levin 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 24 181,78 kr på kontot och 225 medlemmar i föreningen. Månadsbrevet från Sverok hade
ännu inte nått oss.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 23 561,78 kr på kontot. Föreningens skattedeklaration är inlämnad. Vi har fått föregående års
bidrag av Sverok.

§ 8 Sverok
Sverok och spelhobbyn växer i rekordfart, just nu finns det 101 000 medlemmar i 3600 föreningar!
Sverok tipsar om att det återkommande evenemanget Spellovet som hålls vecka 43-45 (under
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skolornas höstlov). I nyhetsbrevet berättas det även om värdegrunden för svensk e-sport, “Svensk esports Code of Conduct”. Bakom projektet står tolv av Sveriges största e-sportorganisationer, så som
Sverok, Dreamhack, Fragbite med flera. Tillsammans har vi tagit fram gemensamma regler för att
kunna skapa en mer välkomnande och öppen e-sport. Efter många efterfrågningar från såväl spelare
som organisationer finns nu Code of Conduct tillgänglig på engelska!

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 217 medlemmar i föreningen. Vi har kontaktat tidigare medlemmar vars medlemskap
gått ut, men dessa är fortfarande inte medräknade i detta antal.

§ 10 Övriga frågor
MälarLAN närmar sig! Oskar Levin kommer att finnas på plats under hela MälarLAN.
Sponsring och samarbeten med andra föreningar: vi har fått förfrångingar från andra föreningar och
grupper att sponsra eller samarbeta med dessa. Bland annat en WoW-guild vill ha en TeamSpeakserver vilket vi kan bistå med mot vissa krav. Vi ska göra ett avtal och båda parter behöver skriva på
och godkänna innan det börjar gälla.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 2016-07-24 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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