Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2017-06-21 20:30 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

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

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att Oskar Levin skulle ta rollen som mötets ordförande.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade att Rasmus Karlsson skulle ta rollen som mötets sekreterare.

§ 4 Val av justerare
Mötet beslutade att Daniel Andersen skulle ta rollen som justerare.

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
På förra protokollet hade vi fått in en del bidrag från föregående verksamhetsår, vi hade då 43
868,88 kronor på kontot och 208 medlemmar i föreningen. Det togs även upp att det varit dåligt om
engagemang i arrangörsgruppen för MälarLAN vilket i sin tur har resulterat i att detta LAN skjuts upp.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Föreningen har 42 893,88 kronor på kontot. Inget särskilt har hänt sedan förra mötet. Oskar ska
deklarera föregående verksamhetsår till Skatteverket.
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§ 8 Sverok
Sverok har lanserat en bok som handlar om arrangörer och e-sport som bygger på ”Respect All
Compete”, utöver det fanns det ingen relevant information att ta upp denna gång.

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

§ 10 Övriga frågor
Det diskuterades angående eventuella aktiviteter för våra medlemmar, exempelvis LAN, grillkvällar,
med mera. För att ta reda på vad våra medlemmar skulle tycka vore intressant ska ett formulär
skickas ut till alla där man efterfrågar vart deras intresse ligger.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte till 23/7 2017 17:00 på TEH WARRiORS
TeamSpeak server.

§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Rasmus Karlsson
Vid protokollet

Daniel Andersen
Justerare
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