Protokoll för rådsmöte 20e september -2012
Skarpan, Skarpskyttevägen 18b
Närvarande ledamöte:
Björn Sanders
Mattias Rubenson
Rasmus Björklund
Sebastian Pfaff
Patrik Greco
Aidin Shafiei
Närvarande observatörer:
Mårten Tryding
Jonathan Ridell
Oscar Håkansson
Johan Helgstrand
Dagordning
1. Mötet öppnades 20 september kl 19:15
2. Val av mötesordförande.
Patrik Greco valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrog.
5. Ekonomisk rapport
Inget att rapportera.
6. Statusuppdatering från utskotten
a. Event
Inget att rapportera.
b. PR
Posters till Rival-LAN är färdiggjorda. Planering för framtida streaming är igång.
Vi har ett besök hos Kunskapsskolan för att få prata om Basement LAN och esport, Björn är intresserad.
c. IT
IT har under tiden från senaste rådsmötet diskuterat och kommit fram till en
teknisk lösning för att hålla i Rival LAN, men saknar fortfarande viktig information
som ingen annan i Crew har viljat/kunnat berätta. IT har även köpt in en VPS för
ändamålet att utveckla hemsidan. IT har även fixat så att mellan 7 och 10 st s.k.
gbitswitchar kan lånas och levereras till Spektrum 5.0 (oklart om det kan fixas
fler, vi jobbar på det)(Lånar vi 10 st så har vi exakt 400 portar till deltagare)
7. Ekonomi

a. S.f. kassör
Rasmus Björklund väljs som ställföreträdande kassör.
b. Bankdosa
Frågan om ny bankdosa bordläggs.
8. Utvärdering av föregående arrangemang
a. Kulturnatten
Marknadsföringen var bristfällig och platsen var ganska bökig. Nästa år måste vi
överväga att ha ett eget tält, trots att det blir mer jobb.
9. Rival-LAN
a. Status
Hjärupslundsskolans och Fagotten-lokalen är bokade. Björn ringer Staffanstorps
kommun för att bejaka frågan om ansvar och pengarna.
Vi kör på 10 eller fler personer i Hjärup. Lund blir av med max 30 personer.
Björn ligger på Joel om turneringarna och PR-läget.
b. Övrigt
i. Bord wickmanska
Björn kollar upp detta.
ii. Närvarande funktionärer
Björn och Joel i Hjärup.
Greco, Wille, Rasmus är i Lund.
10. Höstlovslan
a. Nytt på lokalfronten
Polemsskolan är på gång.
11. Spektrum 5.0
a. Status
Inget nytt på lokalfronten. Vi jobbar på arenan och gasquesalen.
12. Dreamhack-bussen
a. Status
Inget nytt.
b. Övrigt
PR letar efter en busschafför.
13. SESF
Björn Sanders får inte ta några beslut angående SESF utan att ha rådet bakom sig.
Vi bör ta upp frågan om medlemsskap på nästa ordinarie årsmöte.
14. Lunds Ungdomstings Inflytandefestival
Den 13:e-14:e november håller Lunds Ungdomsting en två dagars inflytandefestival på
stadshallen, som syftar till att informera ungdomar om deras rättigheter och inspirera
dem till att utöva sitt inflytande. Hundratals ungdomar i åldern 12-24 år kommer att
bjudas in för att tillsammans med beslutsfattare delta i diskussioner och workshops,
lyssna på föreläsare och mingla.
Under de här två dagarna kommer det att finnas möjlighet för organisationer som verkar
för att aktivera eller informera ungdomar att ställa upp bokbord i stadshallen.

Greco ger Rasmus kontaktuppgifter. Rasmus kollar upp om vi kan få stå där med ett
bokbord.
15. Ändring av stadgeförslag och principbeslut
a. Ändring av princip för underföreningar
Ändringarna godkänndes och lades till handlingarna (Bilaga 1).
16. Rapport från interna projekt
a. Nya hemsidan
Prognosen ligger fortfarande på mars för hela hemsidan.
Medlemssystemet är i princip klart.
b. Bidragsmaximering
Vi har ett bokat möte med ABF.
EU-bidrag, Ung och Aktiv i Europa - Ungdomsinitiativ, håller vi på att söka.
Sparbanken Öresund är sökt.
17. Lunda-LANet
“Ni kanske skulle vilja vara med på vårat LAN när vi ska fixa detta!
Lunda Lanet kommer att vara mellan 4 olika skolor, där alla har varsin delturnering och
tar fram 3 top lagen i LoL som senare går vidare till detta LAN.
Just nu behöver vi sponsorer, eller hjälp att fixa allt just nu, eventet har inget datum än
dock, men med hjälp av andra så kan vi nog fixa detta event mycket snabbare än vi
trodde!”
Vi är intresserade av detta samarbete. Björn tar kontakt.
18. Övrigt
a. Crewfest
Presidiet är ansvarig. Evenemanget är drog- och alkoholfritt. Inget att rapportera.
b. Förrådsinventering
Materielförvaltare ansvarar.
19. Nästa möte
Det bestäms senare via en doodle.
20. Mötet avslutades 20 september, klockan 20:45.

Bilaga 1: Princip för meldemsförening
För att antas som medlemsförening krävs att föreningen har minst fem medlemmar och delvis
verkar i enlighet med Basement LANs syfte och godkänner dess stadgar.
Medlemsföreningar utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.
Det åligger medlemsföreningar att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som
rådet behöver för att bedriva Basement LANs centrala verksamhet.
Medlemsföreningar som bryter mot Basement LANs stadgar, skadar dess anseende eller
motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av rådet. Nästkommande
ordinarie medlemsmöte beslutar om uteslutning av avstängd medlemsförening.

Person som är medlem i medlemsförening är också medlem i Basement LAN.

