Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2018-09-29 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

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

§ 1 Mötets öppnande
Simon Gillblad förklarade mötet öppnat och välkomnade alla.

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

§ 5 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 6 Föregående protokoll
37,24 kr på kontot, 79 medlemmar i föreningen. Vi nominerade Rasmus Karlsson som ombud på
Sveroks riksmöte. Ominstallation av servern hade påbörjats. Vi sköt upp arbetet med sociala medier
till senare.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 1 625,24 kronor på kontot. Sedan föregående möte har vi betalat för vår nuvarande
serverhosting och fått in bidrag från Sverok för 2018 års medlemmar. Det börjar bli slut på pengar på
kontot och om man räknar med skulder som föreningen har vi har ungefär en månad kvar innan det
är slut.

§ 8 Sverok
Påminnelsemail gällande medlemmar som inte har kompletta uppgifter i eBas.
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§ 9 Rutiner
Vi har just nu 80 medlemmar i föreningen.

§ 10 Föreningens ekonomiska situation och framtid
Mötet diskuterade föreningens nuvarande situation och framtid, som tidigare nämnt har föreningen
väldigt ont om pengar och det har inte gått bra med att rekrytera fler medlemmar som kan ge oss
mer bidrag. Vi diskuterade möjligheter att försöka få sponsring på den löpande serverdriften så vi
kan skära ner på den kostnaden och även möjligheten att vi skulle kunna flytta vår server någon
annanstans, t.ex. hem till någon av våra medlemmar.
Mötet diskuterade även ifall TW i framtiden ska ändra fokus och hålla på mindre med
åretruntverksamhet och mer med exempelvis LAN. Vi diskuterade även att slå ihop föreningen med
Shadowplayers och/eller starta en ny förening för MälarLAN.
Mötet beslutade att undersöka möjligheten att flytta servern någon annanstans.

§ 11 Övriga frågor
Ominstallation av vår server är klar sedan en månad tillbaka.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt lägga nästa styrelsemöte till 28/10 2018 17:00 på TEH WARRiORS
TeamSpeak-server.

§ 13 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Oskar Levin
Vid protokollet

Rasmus Karlsson
Justerare
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