Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
2019-01-07 16:30 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
Oskar Levin, Simon Gillblad, Rasmus Karlsson

§ 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
451,33 kr på kontot, 80 medlemmar i föreningen. Diskussioner om framtida samarbetsmöjligheter
med Shadowplayers gällande MälarLAN och eventuell sammanslagning av våra föreningar.

§ 7 Ekonomisk berättelse
Vi har just nu 451,33 kronor på kontot. Snart ska vi betala för våra banktjänster som kostar 500 kr, så
vi behöver få in lite pengar innan dess. Oskar erbjuder sig att lägga ut pengar så att vi har tillräckligt
för denna betalning om vi inte kan få in pengar innan.

§ 8 Sverok
Sverok nämnde i sitt senaste förbundsbrev att föreningar som är aktiva långvarigt kan få extra bidrag.
Detta borde innebära att vi kan få 2000 kr extra i bidrag under 2019 efter att vi rapporterat in till
Sverok att vi hållit årsmöte.
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§ 9 Rutiner
Vi har just nu 57 medlemmar i föreningen.

§ 10 Förberedelser för årsmöte
Det är snart dags för årsmöte och på nästa styrelsemöte ska vi bestämma ett specifikt datum och vad
vi ska ta upp på årsmötet, vem som ska göra vad, mötespresidium, hur/var vi ska skicka ut kallelse,
var vi ska hålla mötet och så vidare.

§ 11 Övriga frågor
Rasmus vill hålla i en tävling och ska börja planera. Han kommer behöva hjälp från övriga styrelsen
och andra medlemmar. Vi diskuterar vidare på nästa möte.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Mötet beslutade att preliminärt lägga nästa styrelsemöte till 27/1 2019 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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