Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2016-09-26 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 54 511,78 kr på kontot då pengarna från MälarLAN hade kommit. 104 medlemmar i
föreningen, verkliga summan var dock högre då vi ännu ej hade lagt in medlemmar från bl.a.
MälarLAN. Sverok informerade om ombudsvalet inför Riksmötet och om spellovet som äger rum
vecka 44. Vi skulle se över och uppdatera våra medlemsförmåner och uppdatera stadgarna på
hemsidan. Vi nominerade även ombud till Sverok Riksmöte.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 57 386,78 kr på kontot. Vi har fått medlemsbidrag och verksamhetsbidrag.
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§ 8 Sverok
Sverok informerar om Spellovet som äger rum v 44. De påminner även ännu en gång om Sveroks
Riksmöte och att detta är en chans att förbättra eller berätta vad vi vill göra inom Sverok. En kan
lämna förslag, motioner eller passa på att tipsa Sverok på deras webbsända uppesittarkväll den 1
november som sänds via deras Facebooksida.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 120 medlemmar i föreningen. Medlemmar som inkom under årets MälarLAN är ännu ej
registrerade. Siffran kommer efter registreringen av dessa att landa runt 250.

§ 10 TeamSpeak-licens
Vi kommer att fortsätta förnya TeamSpeak-licensen då det inte är en större kostnad för föreningen
och servern används dagligen av både medlemmar och icke-medlemmar.

§ 11 Övriga frågor
Se över och uppdatera medlemsförmåner (punkt 10 förra mötet), då vi inte fått in många konkreta
förslag väljer vi att fortsätta jobba med detta och ta upp det vid ett senare möte.
Vi undersöker möjligheter att tävla ut fler saker, såsom spel, till våra medlemmar.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 2016-10-23 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Daniel Andersen
Justerare
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