Protokoll för rådsmöte 11 oktober -12
Skarpan, Skarpskyttevägen 18b
Närvarande ledamöte:
Björn Sanders
Aidin Shafiei
Rasmus Björklund
Mattias Rubenson
Patrik Greco
Nävrvarande observatörer:
Jonathan Ridell
Mårten Tryding
Dagordning
Mötet öppnades 11 oktober 17:25
1. Val av mötesordf.
Rasmus Björklund valdes till ordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till sekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs.
4. Ekonomisk rapport
Likvida medel: 14868,14 kr.
Aidin och Rasmus ska fylla i enkäten på Sveroks hemsida.
Björn ska kontakta Sverok för att reda ut hur det funkar med vårt nyval av kassör och
Rasmus kontaktar Skatteverket om samma fråga.
Rasmus ska kontakta Gustav för ytterligare uppföljning av ekonomin.
5. Statusuppdatering från utskotten
a. Event
Lite nya rekryteringar och ansökningar, annars inget att rapportera.
b. PR
Inget att rapportera.
c. IT
IT har sedan det senaste mötet införskaffat ett stort antal switchar.
d. E-sport
Vi bör kontakta Erik Nord så fort som möjligt för att dra igång verksamheten.
6. Spektrum 5.0
a. Status
Arbetet är redo att startas.
b. Lokal
Vi har fått ett prisförslag från arenan 80k-100k för a-hallen och 28k för b-hallen.
Vi behöver inte bestämma oss förrens vi vet hur mycket bidrag vi får.

c. Nästa steg?
Börja planeringen på crewfesten på söndag.
Event ska fixa en konkret arbetsplan till nästa rådsmöte.
d. Övrigt
7. Disconnect-LAN
a. Status
Inget att rapportera.
b. Viljeyttringar
Vi behöver få bättre överblick över planeringen och ekonomin omedelbart.
Vi vill att det tydligare ska synas att de är en del av Basement LAN.
c. Övrigt
8. DH-bussen
a. Status
Minst en chaufför är hittad. Vi ska börja ta in anmälningar så snart som möjligt.
b. Övrigt
9. LundaLANet/Lundaspelen i e-sport
Vi ger frågan till e-sportsutskottet.
10. piXL
En spelfestival i Malmö som första året satsar på att skapa ett LAN med 1500 personer.
Jadda jadda skriver mer här sen Björn.
Vi vill stå bakom eventet så länge det är fler föreningar än Basement LAN som är med
och arrangerar. Vi vill vara tydliga till arrangörerna att vi inte kan lova något utan det är
helt upp till våra medlemmar hur mycket de vill engagera sig.
11. Omstrukturering av organisationen
Björns förslag (bilaga 1) lades till handlingarna som målet med vår struktur. Detta ska
utvärderas och förfinas inför årsmötet för beslut.
12. Tolkning av budget
Frågan bordläggs tills vi vet mer om storleken på Spektrum.
13. Rapport från interna projekt
a. Nya hemsidan
Hemsidan ligger på is men bokningssystemet och medlemssystemet är på gång.
b. Bidragsmaximeringsprojektet
EU-bidraget Youth in Action och ett ungdomsstyrelsebidrag är sökta.
Vi har träffat ABF och sett till att de kommer jobba mer tight med oss.
Bidragsmaximeringsprojektet kommer även nu försöka jobba med
sponsorssökningar.
14. Övrigt
a. Lundaspelen i handboll
Vi har inte tid med detta just nu men vi bör titta på det till nästa år.
b. Fotbollskväll på Viktoriastadion
I november en kväll 21:00-03:00 ska en fotbollsspelarkväll hållas på
Viktoriastadion. Vi ska vara där och hålla i en konsolspelhörna a la Kulturnatten.
c. Inflytandefestival
Rasmus kontaktar ungdomsombuden om vår medverkan.

d. Föreläsning på kunskapsskolan
I början av november ska vi hålla en föreläsning på kunskapsskolan gjord av
Karl, Micheal och Björn.
e. Crewfesten
Festen kommer vara på söndag. Där kommer finnas tid för varje grupp att
påbörja sin planering inför Spektrum och fortsätta sin planering inför Disconnect.
15. Nästa möte
Rasmus kallar till möte i början av november.
Mötet avslutades 11 oktober, klockan 19:36.

