Protokoll fört vid rådsmöte 17 februari 2015
Minikollek, Kämnersvägen 47D
Närvarande rådsledamöter:
Björn Sanders
Johan Hörndahl
Niklas Hallgren
Mattias Rubenson
Wilhelm Wijkander
Närvarande observatörer:
Rasmus Björklund (
Dagordning
Mötet öppnades 17 februari 18:00
1. Val av mötesordf.
Wilhelm Wijkander valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Johan har ännu inte ändrat firmatecknare. Wille, Ivan, Aidin och Johan måste koordinera
det. Johan ska ringa Nordea om man kan fixa fullmakt för att slippa vara där allihopa.
Johan har ännu inte kollat närmare på kontanthanteringen och eventuellt konto på SEB.
4. Ekonomisk rapport
Aningen skralt i likviditeten. Men vi har betalat av alla skulder.
5. Utskotten (kort rapport)
a. Spektrum
Har genomfört en deltagarutvärdering och förbereder sig för rekrytering inför
Spektrum 8.0. Spektrum 7.0 fick, av 59 svar, snittbetyg 7,9 och 48 personer
säger sig vilja komma nästa gång samt 11 personer sa kanske.
Rent ekonomiskt gick det inte super men vi överlevde.
b. Förvaltning
Inget utöver lokalen.
c. Core
Avvaktar till den nya lokalen.
ABF ska hålla någon form av aktivitetsdag/studiecirkel och vi ska deltaga någon
gång i mars genom att spela lite TV-spel.
Det finns några ungdomar som vill starta LAN på Nöbbelöv, Core håller
kontakten här.
d. Mjukvara
Inget att rapportera.
6. Val av ledare

a. E-sport
Posten är fortfarande vakant.
7. Slushicemaskin
a. Den större frågan / Långsiktigt
Johan äger fortfarande frågan.
b. Den mindre frågan / Spektrum 7.0
Björn har ännu inte pratat med slush-ice-maskins-folket.
8. Projektorn
Vi har betalat fakturan (51 000 kr) till RK Event.
Vi hittar inte rätt personuppgifter till personen som hade omkull projektorn.
Wilhelm fortsätter jobba på frågan. Bland annat genom att kontrollera hur säker vår
personuppgiftskälla är.
Råbet beslutar…
...att all hyra/lån av enskild utrustning med värde över 5000 kr ska godkännas av
rådet.
9. Hemsidesutredning
Rådet bordlade frågan.
10. Lokal
Den lokal vi hade spanat in kunde vi inte hyra på grund av ett stambyte. Däremot finns
det fortfarande ett litet gallerförråd för 300 kr/mån på samma adress som vi tänker oss
hyra.
Björn har fått en ingång för en lokal i kommunen. Rasmus halar lite på den andra lokal
tills vi har hört mer från kommunen.
11. Coca Cola
Niklas jobbar fortfarande på frågan för att se vad som händer till nästa år och ska
rapportera framgång via mail och
12. Policy om utlåning
Frågan bordläggs till nästa möte.
13. Försäkring
Avvaktar tills vi har skrivit kontrakt med en lokal eller ett föråd.
14. Merchendice
Vi vill skapa en BML-kollektion.
Rådet beslutar…
...bordlägga frågan tills vi har fått lite bättre likviditet.
15. Kraftringen
Björn fortsätter dra i frågan genom att formulera ett anspråk till Kraftringen och skicka in
den skriftligt.
16. Övrigt
a. Stadgeflytten
Det har dykt upp lite olika versioner och den som är mest ajour ska framvaskas.
Frågan bordläggs tillsvidare.
b. Lunds kommun
Kommunen har budgeterat 100 000 kr till “e-sport” med tanken att vi ska söka
dessa till framförallt Spektrum.

17. Nästa möte
Datum för nästa möte är 2015-03-12 klockan 18:00.
Mötet avslutades 17 februari 20:20

____________________________
Wilhelm Wijkander, Ordförande

____________________________
Björn Sanders, Sekreterare

