Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2016-08-28 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Jill Fransson, Oskar Levin och Daniel Andersen.

§ 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 Daniel Andersen till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 22 861,78 kr på kontot och 111 medlemmar i föreningen. Det hade precis varit MälarLAN och
de preliminära siffrorna visade att vi gått lite plus. Sverok skickade inbjudan och kallelse till Riksmöte,
det hålls 18-20 november i Katrineholm.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 54 511,78 kr på kontot. Pengar från MälarLAN har kommit, därav summan.

§ 8 Sverok
Sverok informerar ännu en gång om ombudsvalet inför Riksmötet. I nyhetsbrevet står det även att
det anordnas ett Hearthstoneläger i oktober för alla mellan 14 år och 20 år. Mer information går att
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läsa här. I brevet står det även att det årliga eventet "Spellovet" äger rum under vecka 44, 31 oktober
till 6 november.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 104 medlemmar i föreningen. Vi har kontaktat tidigare medlemmar vars medlemskap
gått ut, men dessa är fortfarande inte medräknade i detta antal. Medlemmar som inkom under årets
MälarLAN är ännu ej registrerade. Siffran kommer efter registreringen av dessa att landa runt 230.

§ 10 Se över och uppdatera medlemsförmåner
Vi beslutade att se över medlemsförmåner under kommande månad och vid nästa möte diskutera
dessa. Vi ska bland annat höra med serveransvariga om lämpliga förmåner.

§ 11 Nominera ombud till Sverok Riksmöte
Vi beslutade att vi ska läsa vilka ombud som finns att nominera, diskutera detta via chatt och därefter
nominera den 1/9.

§ 12 Uppdatera stadgar på hemsidan
Mötet beslutade att uppdatera stadgarna omgående.

§ 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 14 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 2016-09-25 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Daniel Andersen
Justerare
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