Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2017-03-26 17:00 ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Rasmus Karlsson, Oskar Levin, Kevin Sahlin, Martin Söderman, Daniel Andersen

§ 1 Mötets öppnande
Oskar Levin förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet utsåg Oskar Levin till mötets ordförande.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet utsåg Rasmus Karlsson till mötets sekreterare.

§ 4 Val av justerare
Mötet utsåg Kevin Sahlin till mötets justerare.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Senaste styrelsemötet skedde 26/2-17 och hölls därmed någon vecka innan årsmötet, föreningen
hade då 47 338,94kr på kontot och lade förberedelser inför det kommande årsmötet. Det var 235
registrerade medlemmar i föreningen och frågan om utveckling som förening dök upp. Man nämnde
däribland att det krävs fler engagerade medlemmar för att föreningen ska kunna utvecklas.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Föreningen har 45 628,88kr på kontot, pengar från Campersnest har nu kommit in på kontot.
Anledningen till överföringen är att Campersnest har upplöst sin förening och bestämde därmed att
deras tillgångar skulle gå till TEH WARRiORS. Denna transaktion var på 289,94kr. Oskar meddelar även
att det finns en budget lagd för året, och däribland är det 6000kr som är planerat att användas för
tävlingar under verksamhetsåret 2017.

§ 8 Sverok
Sverok håller i ett e-sportläger i Overwatch för att mellan 14 år till 20 år, kostnaden för att
delta är 200 kronor och där ingår resa, boende och mat. Sverok tipsar också om LEIA, ett
nätverk för unga tjejer i spelhobbyn. Du kan läsa mer om detta här.

§ 9 Rutiner
Vi har för tillfället 233 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Årsmötesprotokollet är fortfarande inte publicerat, mötet beslutade att Rasmus Karlsson och Daniel
Andersen till utskott för att se till att det färdigställs samt publiceras.
Mötet beslutade också att ge alla i styrelsen tillgång till internetbank och andra banktjänster var för sig.
Nuvarande styrelsemedlemmar är: Oskar Levin, Rasmus Karlsson, Daniel Andersen, Kevin Sahlin, Martin
Söderman.
Lokala träffar (TW-träffar), medlemsförmåner och sammarbeten med företag togs upp som
diskussionsfrågor och mötet beslutade att spåna vidare på dessa punker tills nästa möte. Styrelsen
meddelar även att planeringen för MälarLAN är igång.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Deltagarna på mötet beslutade att preliminärt lägga nästa styrelsemöte 23/4-2017 klockan 17:00
(CET) på TeamSpeak-servern.

§ 12 Mötets avslutande
Oskar tackade alla för deras deltagande och förklarade mötet avslutat.

Rasmus Karlsson
Vid protokollet

Kevin Sahlin
Justerare

