Protokoll för rådsmöte 4 november -2012
Kollektivet, Skarpskyttevägen 18b
Närvarande ledamöte:
Mattias Rubenson
Rasmus Björklund
Aidin Shafiei
Björn Sanders
Patrik Greco
Sebastian Pfaff
Nävrvarande observatörer:
Erik Nord
Dagordning
Mötet öppnades den 4 november 15:55
1. Val av mötesordf.
Rasmus Björklund valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs.
4. Ekonomisk rapport
Inget att rapportera.
Fodran på Sebastian på 140kr beslutades att ackumulerades.
5. Statusuppdatering från utskotten
a. Event
Har haft ett uppstartsmöte på arenan där vi spikade layouten på Spektrum: Var
kiosken ska stå, var borden ska står, var scenen ska vara, var vi ska sova. PRoch IT-får själva välja mellan ett par platser var de vill ha sina “stationer”.
Vi har även börjat jobba på incheckning, generell säkerhet, kiosken, specialevent
med mera.
Disconnect har varit. Möte med arrangörerna är bokat.
b. PR
Film och hemsidespalett färdiga. Ska ha möte i veckan.
c. IT
Anmälningssystemet är nästan klart. Snart i beta- och buggletar-stadie.
Switchar inventeras och namnges (efternamn Stargate-personer).
Ansvariga för IT-supportgruppen är tillsatta och fler folk behövs.
d. E-sport
E-sport tar ansvaret för Blizzard-patcher.
Turneringarna är spikade. Priser och sponsring behövs. Onlineturnering är på
gång.

e. Förvaltning
Inventering är påbörjad. DC-prylarna är på ingång.
6. Disconnect
a. Utvärdering
i. Diskussion
● Deltagarna var väldigt nöjda.
● En mindre konflikt med lokalskötarna om att vi hade varit på
ställen vi inte fick vara på samt en konfrontation med PEAB om
några gipsskivor. Björn tar kontakten med Slade om detta.
● Vi behöver förtydliga vårt ideella ideal.
● De aktiva i DC vill gärna engagera sig mer i föreningen.
ii. Ekonomiskt resultat
Utgifterna är väldigt oklara men kommer förhoppningsvis klarna på vårt
möte.
Inkomsterna ligger på drygt 13 000kr.
b. Framtid
Vill vi ha en rapport på nästa rådsmöte.
Vi behöver mer insyn i deras verksamhet nästa gång.
7. Spektrum 5.0
a. Status
i. Lägesrapport från utskotten
Se §5.
ii. Ekonomi
Vi har fått 15 000 kr från KulturCash. UngdomsTinget, EU-bidraget och
US-bidrag kommer vi få reda på i mitten av november.
b. Övrigt
Tom 10 december kostar det 200 kr, 10-24 dec 250 kr, 24 dec-2 jan 300 kr.
Tröjdesign ska vara klart till anmälningsöppningen.
Crew får en gratis plats i crewhörnan men vill man sitta någon annanstans får
man betala fullpris. Om funk har med sig dator så betalar de fullpris.
8. DH-bussen
a. Status
Är på gång och har 17 anmälda samt två bussar bokade.
b. Genomgång av budget
Plus minus noll men kanske lite plus på bidrag.
9. PiXL
Vi kommer samla en grupp som kommer göra LAN:et men endast om vi har någon
annan förening att samarbeta med.
10. Crew-ledarens roll
Crew-ledarens roll är fortfarande den som ytterst ansvarig.
11. Sponsring
Vi har en sponsringsansvarig på väg in men Rasmus och Björn börjar redan nu.
12. Rapport från interna projekt
a. Nya hemsidan

Hemsidesprojektet är tillsvidare lagt helt på is och bör tas upp igen om ett halvår.
b. Bidragsmaximeringsprojektet
Fokus kommer läggas på spons just nu.
13. Möte med kulturförvaltningen
På tisdag klockan 15:30 ska vi träffa representanter från kulturförvaltningen för att
diskutera vad kommunen kan göra för oss. Sebbe och Björn representerar föreningen.
14. Övrigt
a. Policy för rådsmailen
Är det inte en större fråga så är det först till kvarn på att svara.
b. Fotbollskväll på Viktoriastadion
Mattias kollar upp vad som händer. Björn fixar konsoler och TV-apparater.
c. Inflytandefestival
8-9 november. Vi ska ha bokbord:
09.45 – 10.15 (Sebbe); 12.00 – 13.00 (Rasmus); 15.00 – 15.30 (Aidin); 08.15 –
08.30 (Ingen); 10.15 – 10.45 (Björn).
Björn kontaktar ABF och PR fixar flyers/broshyr, Rasmus fixar lite innehåll till
bordet.
Björn fixar TV-spelskvällen.
d. Crewfest
Bra och roligt men vi bör skilja på roligheter och produktivitet.
e. Kontaktdokument till crew
Bör skapas på docs omedelbart.
f. Föreläsning på kunskapsskolan
Avvaktar på datumsförslag.
g. Sverokbidrag
Det sista ska fixas och bidragsansökan ska Björn skicka in innan nästa möte.
15. Nästa möte
Rasmus kallar till nästa möte i slutet av november.
Mötet avslutades 4 november, 17:55.

