Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2016-11-28 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Daniel Andersen och Jill Fransson.

§ 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 d
agordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 56 292,78 kr på kontot. 129 medlemmar i föreningen, verkliga summan var dock högre då vi
ännu ej hade lagt in medlemmar från bl.a. MälarLAN. Vi har satt upp en Spreadshirt-butik med TWs
design.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 55 292,78 kr på kontot. Vi har fortfarande inte gjort upp ekonomin sedan MälarLAN men det
kommer vi göra snart.
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§ 8 Sverok
Sverok informerade om att Sverokpodden har premiär och du hittar podden på iTunes, Acast och
Stitcher. Under våren och somamren 2017 kommer projektet för en mer inkluderande e-sport,
Respect All, Compete, att hålla i tre nya e-sportläger. Det första är för de som vill bli bättre på CS:GO
och anmälningen kommer öppna i slutet av december.
Sveroks riksmöte har tagit beslut att initiera en organisation för e-sport vars strävan är att söka
medlemskap i Riksidrottsförbundet. E-sporten har under en längre tid dominerat Sveroks verksamhet
sett till insatser riktade mot enskilda verksamhetsgrenar och detta med rätta. Ingen annan
verksamhetsgren har så fort utvecklats och dominerat den offentliga debatten kring spel. Det är
också relevant eftersom en stor majoritet av förbundets medlemmar och föreningar identifierar sig
som e-sportare.
Samtidigt har också e-sporten en tydligare inriktning mot sport och idrott än andra delar av Sverok
samt en annan karaktär på de frågor den vill driva. För att kunna ta hand om e-sportens framtida
utmaningar och förbundets förmåga att hantera alla verksamhetsgrenar valde styrelsen att lägga ett
förslag om att starta ytterligare en organisation vars syfte skulle vara att söka medlemskap i RF.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 129 medlemmar i föreningen. Medlemmar som inkom under årets MälarLAN är ännu ej
registrerade. Siffran kommer efter registreringen av dessa att landa runt 259.

§ 10 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 2016-12-25 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Daniel Andersen
Justerare
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