Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2016-12-27 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 dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 55 292,78 kr på kontot. 129 medlemmar i föreningen, verkliga summan var dock högre då vi
ännu ej hade lagt in medlemmar från bl.a. MälarLAN. Under Sveroks Riksmöte beslutade
medlemsombuden enhälligt att initiera ett e-sportförbund, Svenska e-sportförbundet. Målet är att
ansöka om medlemskap i Riksidrottförbundet och på så sätt kunna möta de framtida utmaningar
som e-sporten har. E-sport kommer fortsatt att vara en del av Sverok, men de som vill ägna sig åt
elitsatsningar, träning och idrottsliga frågor kommer kunna göra det i det nya förbundet.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 54 292,78 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 e-sportläger i CS:GO, LoL och Overwatch. Först ut är det CounterStrike:Global Offensive och anmälan till lägret öppnar i veckan. Senare under våren blir det League of
Legends och Overwatch. Lägret är till för alla mellan 14 och 20 år och kostar 200 kronor. I det priset
ingår resa, mat och coachning av svenska toppspelare. Mer information finns på Facebooksidan för
Respect All, Compete.
Vi har fått förfrågan om att ansökan om medlemskap i Svenska E-sportförbundet. Vi har diskuterat
detta i styrelsen och kommit fram till att vi i första hand inte är en förening som fokuserar på
tävlingsinriktat spelande, vilket gör att vi i nuläget avvaktar med att ansöka om medlemskap. Vi
kommer att prata om detta igen vid ett senare styrelsemöte.

§ 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 Medlemsvärvare
Förslaget är att ge de personer som rekryterar 15 antal medlemmar statusen "Medlemsvärvare".
Förslaget innebär att när du som föreningsmedlem slutfört 15 rekryteringar så får du emblemet
"medlemsvärvare". Ditt namn skulle bland annat få annan färg på forumet och du hamnar på en lista
över våra hjältar som går att se på hemsidan som tack för ditt engagemang och stöd. Vi kommer att
försöka implementera detta under kommande månader.

§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 2017-01-22 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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