Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2017-10-22 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Daniel Andersen, Rasmus Karlsson, Oskar Levin, Kevin Sahlin, Fredrik Vittfarne

§ 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
På föregående styrelsemöte, den 24/09-17, hade vi 39 893,88 kronor på kontot och 82 medlemmar i
föreningen. Vi diskuterade Sveroks riksmöte 2017, konflikter inom gemenskapen, tävlingar på
jailservern och att en intresseenkät skickats ut till alla medlemmar på forumet. Vi konstaterade också
att MälarLAN inte blir till under höstlovet på grund av lokalbrist.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har vid nuvarande tillfälle 38 774,88 kronor på kontot. Endast rutinmässiga betalningar har skett
sedan förra mötet.
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§ 8 Sverok
Sveroks riksmöte 2017 hålls mellan den 24 och 26 november. I senaste förbundsbrevet skrev Sverok
om Spellovet, diskussionen om att ta in wrestling som en officiell del av Sverok och Årets Spelare.
Sverok tog även över Sveriges officiella Twitterkonto för ett par veckor sedan.

§ 9 Rutiner
Vi har för nuvarande 78 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Fortsatt diskussion om tävlingar med priser på jailservern, Daniel gav förslag på vad man skulle kunna
göra. Mötet beslutade att Daniel har fortsatt ansvar för tävlingar på jailservern.
Konflikter på servrar diskuterades och ett extra möte ska hållas där inblandade kommer att delta.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt lägga nästa styrelsemöte till 19/11-17 17:00 på TEH WARRiORS
TeamSpeak-server.

§ 12 Mötets avslutande
Oskar förklarade mötet avslutat.

Rasmus Karlsson
Vid protokollet

Daniel Andersen
Justerare
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