Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2018-06-17 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Rasmus Karlsson, Oskar Levin, Daniel Andersen

§ 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
3 519,24 kronor på kontot, 78 medlemmar i föreningen. Vi fick in en donation på 1 000 kr från Daniel
Andersen. Vi beslutade att söka bidrag från Sverok, Daniel Andersen ansvarig. Rasmus Karlsson ska
skriva årsmötesrapport. Förlsag från AnT om att fråga Blizzard om de har betanycklar vi kan
tävla/lotta ut, Simon Gillblad ansvarig för kontakt. Diskussion gällande GDPR.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 3 519,24 kronor på kontot, inget särskilt har hänt sedan föregående möte. Eftersom vi
inte har så mycket pengar kvar på kontot så behöver vi söka bidrag från Sverok så snart som möjligt.
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§ 8 Sverok
Sverok har publicerat mer information om föreningar och GDPR. Vi ska ta åt oss av detta material i
styrelsen.
Rasmus Karlsson har skickat in årsmötesrapport. Daniel Andersen har ännu inte sökt bidrag, eftersom
det även behövs en verksamhetsrapport. Denna bestämde vi att Rasmus Karlsson skulle skriva.

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

§ 10 Övriga frågor
Vi fortsatte diskutera hur vi ska hantera våra profiler på sociala medier. Styrelsen kommer fortsätta
denna diskussion utanför mötet. Ett förslag som redan diskuterats är bland annat att posta
spelnyheter.
Gällande Blizzard-nycklarna så ska vi följa upp detta med Simon Gillblad separat eftersom han inte
kunde komma på styrelsemötet.
I styrelsen har vi också diskuterat om vi kan starta upp en H1Z1-server. Simon Gillblad har kontaktat
Daybreak gällande detta.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt lägga nästa styrelsemöte till 22/7 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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