Protokoll fört vid rådsmöte 8 januari 2015
Winstrupsgatan 1
Närvarande rådsledamöter:
Björn Sanders
Wilhelm Wijkander
Ivan Carlestam
Niklas Hallgren
Nataliya Leshchinska
Johan Hörndahl
Närvarande observatörer:
Henrik Olsson
Dagordning
Mötet öppnades 8 januari 21:00
1. Val av mötesordf.
Wilhelm Wijkander valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
Johan Hörndahl har ännu inte ändrat firmatecknare, ska göras till nästa möte.
Rasmus Björklund har ännu inte kontrollerat lokalen, det ska göras nästa måndag.
4. Ekonomisk rapport
Vi har tvä.. ehm.. satt in princip alla våra kontanter.
Johan ska kontrollera hur det ser ut med konto på SEB för att underlätta detta i
framtiden.
Det är svårt att avgör det ekonomiska läget nu, alltså kan ingen rapport inkomma.
5. Utskotten(kort rapport)
a. Spektrum
Har genomfört Spektrum 7.0, det är ännu för tidigt att komma med någon
verksamhetsmässig eller ekonomisk rapport. Kommer på nästa möte.
Det arbete som ligger framför oss nu är att utvärdera och söka och välja crew till
Spektrum 8.0.
b. Förvaltning
Ingen rapport har inkommit. För närvarande ligger hela vårt lager hemma hos
Ivan Carlestam (kortsiktigt).
c. (E-sport)
Ej existerande. Rådet uppmanar alla att fiska lite efter e-sportsansvarig.
d. Core

Det har visat sig att ett annat gäng håller på att skapa ett SMB-evenemang. Vi
har mailat dem och frågat om de vill samarrangera med oss.
e. Mjukvara
Utskottet har sett till att bokningssystemet fungerat inför Spektrum 7. Tyvärr
medförde en driftsstörning i och med strömavbrott att systemet låg nere under
själva evenemaget - dock skapade utskottet en tillfällig lösning.
6. Val av ledare
a. E-sport
Posten är fortfarande vakant.
7. Slushicemaskin
a. Den större frågan
Johan har pratat med Paul som har pratat vidare med de andra i SlushIcemaskinsgänget (ägarna). Rådet erkänner ägarna som ägare av Slush Icemaskinen.
Rådet beslutar…
....att ge Johan Hörndahl i uppgift att undersöka möjligheten att köpa
maskinen.
b. Den mindre frågan
Johan Hörndahl ska ge all nödvändig information om försäljningen av slush
på Spektrum 7.0 till Björn som sedan ska prata med ägarna. Björn bör lösa en
kontaktperson från ägarna till Basement LAN.
Ägarna ska sedan ställa en summa till oss som vi sedan tar ställning till.
8. Hemsidesutredning
Inget nytt i frågan.
9. Lokal
Rasmus har ännu inte bokat tid för visning. Detta ska dock ske nästa vecka. Wilhelm
håller kontakten.
10. FäladenLAN och bokningssystem
Ett LAN på Norra Fäladen har kontaktat oss för att låna vårt bokningssystem. Vi tycker
att det är roligt och bra reklam för föreningen.
Rådet beslutade…
...att godkänna att låna ut vårt bokningssystem mot att vi får marknadsföra
Basement LAN samt rapportera in det som ett Basement LAN-arrangemang till
kommunen.
...att ge Wilhelm i uppgift att uppdatera “Policy angående utlåning av prylar”
så att den innefattar utlåning av generellt immateriella tillgångar, specifikt
bokningssystemet.
11. Coca Cola
Coca Cola har inte fullföljt sin del av partnerskapsavtalet med Spektrum 7.0. Rådet
anser att vår del av avtalet är värt minst 4000kr för Coca Cola.
Rådet beslutade…
...att ge Niklas och Björn i uppgift att föra dialog med Coca Cola.
12. Försäkring
Vi har haft en stöld av ett par Wii-motes och en skada på en projektor.

Avtalet med RK Event säger tydligt att vi är betalningsskylldiga för prylar som sladas
under Spektrum.
Vi har ingen försäkring mot stöld. Däremot har vi eventuellt skydd mot skadestånd. Björn
ska prata direkt med länsförsäkringar om detta. Björn ska även inleda en dialog med
länsförsäkringar om ytterligare försäkring, dels för nästa Spektrum men framförallt med
tanke på en förvaringslokal.
13. Kraftringen
En lampa har gått sönder på grund av strömavbrottet. Björn hör av sig till Kraftringen om
ersättning för missödet.
14. Övrigt
a. Stadgeflytten
Rådet återremitterades frågan till Wilhelm.
b. Fritid Klostergården
Ingen ytterligare kontakt har skett. Niklas är vår kontaktperson.
c. Tack till Cramo och ViaEuropa
Rådet ger Nataliya uppgift att tacka Cramo och ViaEuropa och ger henne en
budget på 400 kr.
d. Lunds kommun
Kommunen har budgeterat 100 000 kr till “e-sport” med tanken att vi ska söka
dessa till framförallt Spektrum.
15. Nästa möte
Datum för nästa möte är 2015-02-18 klockan 18:00.
Mötet avslutades 8 januari 20:30

____________________________
Wilhelm Wijkander, Ordförande

____________________________
Björn Sanders, Sekreterare

