Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2018-08-26 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Rasmus Karlsson, Oskar Levin, Simon Gillblad, 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
1 349,24 kr på kontot, 76 medlemmar i föreningen. Man kan nu nominera representanter till Sveroks
riksmöte. Vi diskuterade ominstallation av vår server och att vi ska styra upp sociala medier.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 37,24 kronor på kontot. Sedan föregående möte har vi betalat för vår nuvarande
serverhosting och även domäner till MälarLAN. Vi måste få in bidragspengar från Sverok snart,
annars kan vi inte betala för våra löpande utgifter.

§ 8 Sverok
Sverok påminner om att vi ska nominera ombud till riksmötet. Vi har nominerat vår ordförande,
Rasmus Karlsson. När det är dags att rösta kommer Daniel Andersen ta ansvaret att lägga in
föreningens röster.
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§ 9 Rutiner
Vi har just nu 79 medlemmar i föreningen.

§ 10 Övriga frågor
Ominstallation av servern har startat, beräknas bli klart imorgon måndag 27 augusti. Tyvärr har
ominstallationen tagit längre tid än väntat och om någon skickat mail till oss under tiden finns det
risk att mailen inte kommer fram, så om det är något viktigt, dubbelkolla gärna med oss att vi fått
informationen.
Gällande sociala medier som Rasmus och Simon tidigare haft ansvarit för så har vi valt att skjuta
detta på framtiden eftersom vi just nu fokuserar på medlemsrekrytering.

§ 11 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt lägga nästa styrelsemöte till 23/9 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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