Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2017-08-28 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

§ 1 Mötets öppnande
Oskar Levin förklarade mötet 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
Under förra mötet hade vi 41 893,88 kronor på kontot och 202 medlemmar i föreningen. Vi hade inte
gjort den årliga skattedeklarationen än, och gick även ut med att vi bestämt oss att dra igång
planeringen av MälarLAN.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har vid nuvarande tillfälle 40 893,88kr på kontot och skattedeklarationen för verksamhetsår 2016
är gjord sedan senaste mötet. Vi har även skickat in en ansökan om befrielse från särskilda uppgift,
denna ansökan har beviljats och därmed slipper vi skattedeklarationen för kommande
verksamhetsår, detta går att läsa mer om på Skatteverkets hemsida.
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§ 8 Sverok
Det är snart dags för Sveroks riksmöte, mötet håller plats mellan den 24 till den 26 november på
Hotell Södra Berget i Sundsvall. Föreningen får rösta på representanter till mötet och även skicka en
representant eller flera, andelen röster en förening har beror på deras medlemsantal. Du kan läsa
mer om mötet här.
Sverok tipsar också om aktiviteter som händer under höstlovet, deras så kallade ”Spellovet”. Du kan
läsa mer om vad som händer i närheten av dig här.

§ 9 Rutiner
Vi har för nuvarande 82 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Aktiviteter som föreningen kan hålla i online diskuterades, det tas vidare och styrelsen återkommer
senare när ett beslut har tagits.
Det är brist på lokaler i Hallstahammar för att hålla MälarLAN i, Rasmus Karlsson och Martin
Söderman ska kolla med Västerås Stad ifall det finns lediga lokaler som skulle kunna passa
evenemanget.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt förlägga nästa styrelsemöte till 24/9-17 17:00 på TEH WARRiORS
TeamSpeak-server.

§ 12 Mötets avslutande
Oskar Levin förklarade mötet avslutat.

Rasmus Karlsson
Vid protokollet

Daniel Andersen
Justerare

2

