Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2018-04-22 18:30 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Rasmus Karlsson, Oskar Levin, Daniel Andersen, Simon Gillblad

§ 1 Mötets öppnande
Rasmus Karlsson förklarade mötet öppnat och välkomnade alla.

§ 2 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade att Rasmus Karlsson skulle ta rollen som mötets ordförande.

§ 3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade att Oskar Levin 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
9 362,24 kronor på kontot, 71 medlemmar i föreningen. Beslut om att fler i styrelsen ska få åtkomst
till föreningens tjänster hos banken. Vi diskuterade hur vi skulle kunna migrera och uppgradera vår
servermaskin.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 6 581,24 kronor på kontot, sedan föregående möte har vi betalat för vår hyra av IPadresser. Portlanes fakturaproblem är fortfarande inte löst, men de verkar nu svara på mail och vi
har bett dem skicka ut fakturorna på nytt så att vi kan betala. Kassören påminner också igen om att vi
måste nå upp till 180 medlemmar i år, annars når vi inte våra budgetmål i intäktsdelen.
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§ 8 Sverok
Sverok håller arrangörskonferens i samarbete med SJ 5 maj. De bjuder på resa och mat. För mer
information se deras hemsida.

§ 9 Rutiner
Vi har för nuvarande 72 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Vi diskuterade att det är viktigt att fixa serverdatorn eftersom det är lagg under kartbyten på CS:GO.
Oskar har tagit sig på ansvaret att koordinera och lösa detta. Det diskuterades också hur vi ska kunna
nå upp till 180 medlemmar i år. Det vi ska göra är att be fd. medlemmar att förnya sina medlemskap
och att rekrytera på spelservrarna. Vi diskuterade också att påminna fd. medlemmar på sociala
medier.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt lägga nästa styrelsemöte till 27/5 2018 17:00 på TEH WARRiORS
TeamSpeak-server.

§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Oskar Levin
Vid protokollet

Daniel Andersen
Justerare
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