Protokoll för rådsmöte 26 oktober 2014
The Basement på EC2, Scheelevägen 2
Närvarande ledamöte:
Björn Sanders
Mattias Rubenson
Ivan Carlestam
Niklas Hallgren
Wilhelm Wijkander
Dagordning
Mötet öppnades 26 oktober 12:35
1. Val av mötesordf.
Ivan Carlestam valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
4. Ekonomisk rapport
Aidin närvarade inte på mötet men rapporterade in att vi har en säker likviditet. Vi har lite
problem med kontanthantering som Aidin ska lösa till nästa möte.
Spektrum 6.5 gick back 10 000 kr mer än budgeterat mycket på grund av att vi glömde
söka ett bidrag från kommunen.
5. Statusuppdatering från utskotten
a. Spektrum
Arbetet med Spektrum 7.0 har kommit igång för fullt. Ledare-möte på måndag kl
18:00. Rådet ber Spektrum att utreda bokningssystemet.
b. Förvaltning
Ingen rapport.
c. E-sport
Ingen rapport.
d. Core
Ingen rapport.
e. Mjukvara
Ingen rapport.
6. Val av ledare
a. Spektrum
Rådet beslutade att...
...välja Björn Sanders och Ivan Carlestam till ledare för Spektrum.
b. E-sport
Frågan bordlades.
c. Mjukvara
Frågan bordlades.

Ivan Carlestam är ansvarig för beredning av valet.
7. Nattafotboll
Lunds fritidsgårdar arrangerar en fotbollsturnering under hela natten på Victoriastadion.
Två tidigare år har vi medverkat med en TV-spelshörna. De undrar om vi vill medverka i
år, den 14/11, igen. Fungerar som ett naturligt marknadsföringsevent för Spektrum.
Ivan är ansvarig för detta event.
8. Hemsida (sverokhostning)
Sverok stänger ner sin webbhosting vilket innebär att vi måste flytta
www.basementlan.se (inte www.spektrumlan.se), detta är inget problem. Dock ser vi att
hemsidan är ganska ouppdaterad.
Björn sätts som ansvarig för att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda hemsidan med
målet att implementera efter Spektrum 7.0.
[Rådet noterar att klockan är leet.]
9. Förrådsflytt och allmän lokal-punkt
Vårt Lundaförråd är flyttat till Willes nya kontor på Lilla Fiskaregatan (bredvid
Teknikmagasinet). Detta begränsar framkomligheten med bil, förvaltning har blivit
informerad.
Rådet kommer ta upp en eventuell flytt på årsmötet.
10. Kontaktuppgifter CREW-dokumentet
Alla ska hjälpa till att uppdatera kontakteruppgiftsdokumentet.
11. Spektrum 7.0 - beslut
a. Tid
3/1 - 5/1 2015.
b. Plats
A-hallen i Spárbank Skåne Arena, Lund.
c. Budget
Rådet beslutade att...
...gódkänna budgeten enligt förslaget och lägga den till handlingarna.
12. Spektrum 7.0 Pre-launch briefing
Niklas briefar om launchen.
13. Personuppgiftshantering
Wille fortsätter att hålla en god kontakt med Sebbe angående säker
personuppgiftshantering.
14. Kultur och fritidsförvaltningen - rapport
Kommunen jobbar på att uppdatera sitt bidragssystem. Vi ska göra vårt bästa för att få
vara med så mycket som möjligt i processen.
15. Sveroks årsmöte
Basement LAN är ansvariga för nätverket på Sveroks årsmöte. Wille åker som
administratör, Björn åker som lobbyist.
16. Basement LAN:s årsmöte
a. Datum
17/12 17:00
b. Plats
Winstrupsgatan 1.

c. Handlingar och kallelse
Ivan skickar ut en kallelse. Handlingar diskuteras på nästa möte.
17. Övrigt
a. Valberedningen
Mattias ská prata med valberedningen.
18. Nästa möte
10/11 17:00-20:00 Winstrupsgatan 1.
Mötet avslutades 26 oktober, klockan 14:45.

