Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2017-05-29 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

§ 1 Mötets öppnande
Rasmus Karlsson välkomnade alla och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att Kevin Sahlin skulle ta rollen som mötets ordförande.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade att Oskar Levin skulle ta rollen som mötets sekreterare.

§ 4 Val av justerare
Mötet beslutade att Martin Söderman skulle ta rollen som justerare.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
Det förra styrelsemötet hölls 23 april. Föreningen hade då 41 593,88 kr på kontot och det nämndes
att hyran av IP-adresser hade betalts och att tillgång till banktjänster fortfarande inte var ordnat.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Föreningen har 43 868,88 kronor på kontot. De sista av förra årets bidragspengar har nu kommit från
Sverok. Annars har det bara varit löpande utgifter. Kassören påminner om att det är bra om vi kan
hålla i mer verksamhet så att vi kan ge tillbaka mer av pengarna till medlemmarna.

§ 8 Sverok
Inga relevanta nyheter från Sverok har inkommit.
1

§ 9 Rutiner
Vi har för nuvarande 208 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Vi tog under mötet upp att det varit dåligt engagemang i arrangörsgruppen för MälarLAN vilket
innebär att det beslutats att skjuta lanet framåt i tiden. Istället för att arrangera lanet under
sommarlovet så kan det bli aktuellt framåt hösten, exempelvis under höstlovet. För att vara bättre
förberedda för ett senare LAN så beslutade mötet att Rasmus ska skicka ut ett meddelande till alla
medlemmar på forumet och fråga om folk vill hjälpa till att arrangera. Rasmus ska också kolla med
MälarLANs arrangörsgrupp om det är aktuellt att skicka ut ett meddelande på MälarLANs
Facebooksida.
TWs styrelse har också tidigare diskuterat att vi kan arrangera ett mindre LAN, med eller utan hjälp
från andra föreningar.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte till 21/6 2017 17:00 på TEH WARRiORS
TeamSpeak server.

§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla som deltagit och förklarade mötet för avslutat.

Oskar Levin
Vid protokollet

Martin Söderman
Justerare
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