Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2017-12-14 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

§ 1 Mötets öppnande
Rasmus Karlsson 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 hade vi 37 774,88 kronor på kontot och 74 medlemmar i föreningen. Vi
påbörjade en ny diskussion om hur vi kan utveckla medlemsförmåner och hur vi kan värva fler
medlemmar till föreningen. Vi beslutade att Daniel skulle hålla i tävlingarna på jailservern så snart
som möjligt.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har vid nuvarande tillfälle 36 774,88 kronor på kontot, endast rutinmässiga saker har betalats. Vi
har tillsammans med Shadowplayers sammanställt de ekonomiska berättelserna för MälarLAN 2015
och 2016. Vi kommer att göra en betalning till Shadowplayers, detta är för att jämna ut ekonomin
mellan våra två föreningar.
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§ 8 Sverok
Sveroks årsmöte gick av stapeln i slutet av november, Anna Erlandsson är den nyvalde
förbundsordföranden.

§ 9 Rutiner
Vi har för nuvarande 81 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Vi har under mötet diskuterat när vi ska utföra betalningen för att jämna ut Shadowplayers och TEH
WARRiORS ekonomi för MälarLAN 2015 och 2016. Vi diskuterade för- och nackdelar med att betala
under 2017 eller 2018, bland annat hade vi en diskussion kring förtroendet till våra medlemmar.
Mötet beslutade att betalningen ska utfärdas under 2017. Betalningen kommer att vara på 28 757,00
kronor.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt lägga nästa styrelsemöte till 28/01 2018 17:00 på TEH WARRiORS
TeamSpeak-server.

§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Rasmus Karlsson
Vid protokollet

Daniel Andersen
Justerare
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