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§1 Mötets öppnande
Oskar Levin, föreningens kassör under verksamhetsår 2017, förklarade mötet för öppnat.

§2 Fastställande av röstlängd
Bifallna förslag
•

Oskar Levin föreslår att fastställa röstlängden enligt handlingarna.

§3 Mötets behörighet
Bifallna förslag
•

Oskar Levin föreslår att se mötet som behörigt.

§4 Val av mötets ordförande
Bifallna förslag
•

Daniel Andersen föreslår Oskar Levin.

§5 Val av mötets vice ordförande
Bifallna förslag
•

Oskar Levin föreslår avslag.

§6 Val av mötets sekreterare
Bifallna förslag
•

Rasmus Karlsson föreslår Rasmus Karlsson.

Avslagna förslag
•

William Borgh föreslår Albin Wallström.
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§7 Val av mötets vice sekreterare
Bifallna förslag
•

Rasmus Karlsson föreslår avslag.

§8 Val av två personer att justera protokollet
Bifallna förslag
•
•

Daniel Andersen föreslår sig själv, Daniel Andersen.
Albin Wallström föreslår Stefan Hjelm.

Avslagna förslag
•
•

Rasmus Karlsson föreslår Jill Fransson.
Stefan Hjelm föreslår Albin Wallström.

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
Bifallna förslag
•

Oskar Levin föreslår att verksamhetsberättelsen för 2017 läggs till handlingarna.

Verksamhetsberättelse för 2017
Serverdrift
Under verksamhetsår 2017 har vi fortsatt med drift av våra spelservrar (Counter-Strike: Source,
Counter-Strike: Global Offensive, Minecraft, TF2 & Garry’s Mod), dygnet runt alla dagar i veckan. Vi
har dessutom optimerat och förbättrat spelservrarna utifrån egna perspektiv och efterfrågningar från
våra spelare.

Aktiviteter
Under det verksamhetsår som nu har passerat arrangerade aldrig vår förening något LAN, detta på
grund av lokalbrist. Avgående styrelse hoppas på att LAN:et istället ska göra en återkomst under
2018. Under slutet av kalenderår 2017 anordnade vi tävlingar på jailbreak-servern i spelet CounterStrike: Source där man som medlem i föreningen kunde vinna koder till Spotify Premium.
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§10 Ekonomisk berättelse för räkenskapsår 2017
Bifallna förslag
•

Oskar Levin föreslår att den ekonomiska berättelsen för 2017 läggs till handlingarna.

Ekonomisk berättelse för räkenskapsåret 2017
Intäkter
Intäkter
Bidrag
LAN
Donationer
Övrig försäljning
Summa intäkter

Budget 2017
10 500
35 000
0
1 000
46 500

Totalt 2017
6 750
0
289,94
0
7 039,94

%
64%
0%
0%
15%

Kostnader
Kostnader
Drift
LAN
Tävlingspriser
Inköp av varor
Marknadsföring
Banktjänster
Summa kostnader

Budget 2017
15 500
15 000
6 000
3 000
1 000
500
41 000

Totalt 2017
15 172,64
29 144
200
0
0
500
45 016,64

%
98%
194%
3%
0%
0%
100%
110%

Resultat
Resultat
Summa intäkter
Summa kostnader
Resultat

Budget 2017
46 500
-41 000
5 500

Totalt 2017
7 039,94
-45 016,64
−37 976,7

%
15%
110%

Ytterligare ett år har gått i föreningens historia. I denna ekonomiska berättelse kommer jag ta upp de
lite större händelserna i föreningen som påverkat ekonomin under året. Jag kommer också till viss
del gå igenom resultaträkningen för att göra saker tydligare.
Den första posten i intäktsdelen är bidrag. I den ingår verksamhetsbidrag, medlemsbidrag,
träffbidrag, med mera. Denna intäkt kommer just nu enbart från Sverok eftersom vi för tillfället inte
tar emot några andra bidrag. Verksamhetsbidraget från Sverok 2017 var på 1 750 kr och
medlemsbidraget var 25 kr per medlem. Vi var ganska långt ifrån vår budgeterade bidragsnivå detta
år, den främsta anledningen är att vi inte rekryterade så många medlemmar och de som varit
medlemmar förut förnyade inte sitt medlemskap. Sammanlagt registrerades 70 medlemmar i Sverok
eBas, 68 av dem var i bidragsåldern (6-25 år).
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Både inför sommaren och höstlovet 2017 gjorde vi försök att tillsammans med Shadowplayers
arrangera 2017 års MälarLAN, men med de insatser som gjordes detta året lyckades vi tyvärr inte
hitta en lämplig lokal. Detta ledde till förlorade intäkter både direkt från lanet såsom
biljettförsäljning, men även indirekt i förlorat medlemsbidrag p.g.a. färre medlemmar i föreningen.
I år gjorde vi dessutom upp ekonomin mellan de två föreningar (TEH WARRiORS och Shadowplayers)
som arrangerade MälarLAN 2015 och 2016, vilket innebar en kostnad för TW. TW har nämligen under
2015 och 2016 års MälarLAN tagit mer hand om intäktsposter än utgiftsposter. Shadowplayers har
hyrt lokalen, köpt in utrustning och även kioskvaror. För att balansera resultatet jämnt mellan
föreningarna skickade TW därför över 29 144 kr till Shadowplayers i år, därav summan i LAN-posten
under ”Kostnader”.
Vi fick in en donation från Campers Nest då de under 2016 beslutade att upplösa sin förening och
donera sina återstående tillgångar till oss. Pengarna kom in under mars 2017.
Övrig försäljning inkluderar bland annat föreningens försäljning av T-shirts, musmattor, med mera.
Under 2017 så sålde vi inget alls. Anledningen är att vi inte ansträngde oss för att sälja något.
Under 2017 har vi haft kvar ungefär samma löpande driftskostnader som tidigare år, vilket är avgift
för colocation-tjänst (hyra av plats, ström och internetanslutning i en serverhall till vår server),
domännamn för hemsida, operatörsoberoende IP-adresser och serverlicens för TeamSpeak.
Vi höll i tävlingar på jailservern i CS:S där deltagarna tävlade om två presentkort för Spotify Premium,
totalt 200 kr. Framöver bör vi hålla mer i tävlingar eftersom det är roligt och ger tillbaka till våra
medlemmar.
Marknadsföringsposten visar på att vi under året inte gjorde någon marknadsföring som kostar
pengar.
Kostnaden för de banktjänster vi har hos Sparbanken Skåne gick på 500 kr och detta är numera en
rutinmässig summa vi måste betala varje år för att ha vårt konto med internetbank och så vidare. Jag
har tidigare letat efter helt avgiftsfria banker, men det har visat sig vara svårt att hitta. Om någon har
förslag på en bra avgiftsfri bank så får ni gärna kontakta föreningens kassör (även om det inte är jag).
För att sammanfatta räkenskapsåret 2017 så har vi gått back med väldigt mycket trots att vi räknade
med att gå plus, så det är inte så bra. Vi måste budgetera bättre i framtiden och även hålla i
regelbunden och bra verksamhet så att nuvarande medlemmar är nöjda och att vi får in nya
medlemmar. Med hopp om ett lyckat verksamhets- och räkenskapsår 2018 och tack för förtroendet
2017!
Peking, 3 mars 2018
________________________________
Oskar Levin
Kassör
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§11 Revisorernas berättelse för 2017
Bifallna förslag
•

Oskar Levin föreslår att lägga revisionsberättelsen för 2017 till möteshandlingarna.

Verksamhetsberättelse för 2017
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen inom föreningen för
det gånga räkenskapsåret. Mitt ansvar i egenskap av förtroendevald revisor är att uttala mig om
årsbokslutet och förvaltningen på grundval av min revision.
Vid granskning av spelföreningen TEH WARRiORS räkenskaper har jag funnit dessa i god ordning. Ett
urval av underlag för intäkter samt utgifter har granskats och verifikationer är funna i samtliga fall.
Belopp på bankkonto har kontrollerats stämma jämt emot årsredovisning.
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke
anledning till anmärkning varken jämt emot föreningens stadgar eller svensk lag.
Jag har inte funnit anledning till anmärkning vid granskning och föreslår därmed att vid årsmötet
bevilja avgående styrelseledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

----------------------------------------------Fredrik Vittfarne,
Oslo - 2018-03-04

§12 Ansvarsfrihet för verksamhetsår 2017
Bifallna förslag
•

Oskar Levin föreslår att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§13 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018
Bifallna förslag
•
•

Oskar Levin föreslår att ta bort LAN från verksamhetsplanen.
Daniel Andersen föreslår att verksamhetsplanen i övrigt fastställs enligt underlaget.
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Verksamhetsplan för 2018
Fortsatt drift, optimering och förbättring av spelservrar. Fortsätt med medlemsvärvning, hålla i
styrelsemöte en gång per månad (vanligen fjärde söndagen varje månad), åka på spelträffar (som ex.
DreamHack) samt arrangera tävlingar, e-sportturneringar och aktiviteter. Fortsätt även med att
utveckla och uppdatera medlemsförmåner, både på spelservrar och utan utanför. Det ska vara
attraktivt att vara medlem!

§14 Budget för verksamhetsåret 2018
Bifallna förslag
•
•

Oskar Levin föreslår: Intäkter: Ingående saldo: 10 862 kr, bidrag 6 250 kr (förutsättning
180 medlemmar), försäljning 1 000 kr Utgifter: Drift 15 500 kr, tävlingspriser 1 000 kr,
banktjänster 500 kr, övrigt 1 000 kr.
Oskar Levin föreslår 0 kr (ingen) medlemsavgift.

§15 Val av föreningsordförande för 2018
Bifallna förslag
•

Jill Fransson föreslår Rasmus Karlsson.

§16 Val av föreningens sekreterare för 2018
Bifallna förslag
•

Simon Gillblad föreslår Daniel Andersen.

§17 Val av föreningens kassör för 2018
Bifallna förslag
•

Rasmus Karlsson föreslår Oskar Levin.

§18 Val av föreningens ledamöter för 2018
Bifallna förslag
•
•

Oskar Levin föreslår att först fastställa antalet ledamöter, därefter hålla personval.
Oskar Levin föreslår 2 ledamöter.
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•
•

Jill Fransson föreslår Simon Gillblad.
Albin Wallström föreslår Simon Boman.

Avslagna förslag
•

Daniel Andersen föreslår att vi har 1 ledamot.

§19 Val av föreningens revisor för 2018
Bifallna förslag
•

Oskar Levin föreslår Fredrik Vittfarne.

§20 Val av valberedning för 2018
Bifallna förslag
•

Rasmus Karlsson föreslår avslag.

Avslagna förslag
•

Albin Wallström föreslår Simon Boman.

§21 Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom under mötet.

§22 Ordet är fritt
Daniel Andersen tackade för förtroendet.

§23 Mötets avslutande
Oskar Levin förklarade mötet för avslutat, tackade avgående styrelse och önskade den nya
styrelsen lycka till.
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