Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2017-01-22 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Daniel Andersen, Kevin Sjöberg 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 Kevin Sjöberg till att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Vi hade 54 292,78 kr på kontot. 129 medlemmar i föreningen, verkliga summan var dock högre då vi
ännu ej hade lagt in medlemmar från bl.a. MälarLAN. Sverok informerade om e-sportläger i CS:GO,
LoL och Overwatch. Vi fick förfrågan om att ansöka om medlemskap i Svenska E-sportförbundet men
kom fram till att vi avvaktar med detta i nuläget.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har 47 338,94 kr på kontot. Vi har fortfarande inte gjort upp ekonomin sedan MälarLAN men det
kommer vi göra snart. Bokföringen inför årsmötet är klart och alla skulder är betalade.
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§ 8 Sverok
Det har ännu inte kommit något medlemsbrev från Sverok.

§ 9 Rutiner
Vi har just nu 263 medlemmar i föreningen. Medlemmar som inkom under årets MälarLAN är
registrerade.

§ 11 Övriga frågor
Årsmöte är på gång! Styrelsen ska kontakta valberedningen och styra upp detta. Vi har dock redan
nu bestämt datum och tid: 4 mars, klockan 13:30. Vi kommer i början av februari att öppna upp en
del av forumet dedikerad till årsmötet, där information för föreningsmedlemmar kommer att finnas,
samt en sektion för motioner och nomineringar till styrelseposter.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte 2017-02-18 17:00 på TeamSpeakservern.

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

Jill Fransson
Vid protokollet

Kevin Sjöberg
Justerare
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