Protokoll fört vid rådsmöte 02 Mars 2016

Närvarande rådsledamöter:
Ivan Carlestam, Niklas Hallgren, Johan Hörndahl, Henrik Olsson, Wilhelm Wijkander
Närvarande observatörer:

Dagordning
Mötet öppnades 02 mars kl 19:10
1. Val av mötesordf.
Wilhelm Wijkander waldes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Ivan Carlestam valdes till mötessekreterare.
3. Rapport från utskott
a. Spektrum
Utvärderingsmötet har ägt rum. Många positiva iaktagelser men en del
problemområden.
Björn kan inte garantera att han har mycket tid till
Spektrum nästa år, men Ivan är redo att offra sina tentor för att styra skutan i
mål.
b. Mjukvara
Mjukvaruutskottet har inte inkommit med en rapport.
c. Förvaltning
Förvaltningsutskottet har transporterat en bardisk till föreningens förråd och i
övrigt strukturerat upp detta samt köpt lagerhyllor. Hyresvärden har fått
tillbaka avtalet.
20:e mars ska det meckas i förrådet. Exempelvis bygga ramp och måla
bardisk.
d. Core
Niklas letar efter LAN-arrangörer att samarbeta med för mindre lan. Samuel
Eriksson är ansvarig för Spektrum 8 tackevenemang, och Niklas ansvarar för
uppföljning med denne.
e. E-Sport
E-sportsutskottet har inte inkommit med en rapport
f. IT
IT-utskottet har gjort underhåll och uppdateringar på basementlan.se samt
arbetar på att enligt tidigare beslut ha en färdig ny hemsida till början av
marknadsföringen av Spektrum 9
4. Ekonomisk rapport
God likviditet, de flesta utlägg för Spektrum 8 är betalda och bokade.
5. Uppföljning av verksamhetsplan

Ordförande, valberedning och utskottsanvariga behöver fortfarande formulera
uppdragsbeskrivningar och lägga i därför avsedd mapp på GDrive. Max Björkegren
kommer inkomma med ett förslag och offert angående grafisk profil.
6. Övrigt
a. Vinstpengar från Spektrum
Rådet handlägger frågan efter mötet med hjälp av det uppdaterade
årsmötsprotokollet.
b. Arozzi-stolar
Både vinst- och demostolar har inte skickats till dit de ska. Ivan får i uppgift att
dubbelkolla läget angående demostolar med Björn Wik och Arozzi.
Vinststolarna lämnas in för att kunna skicka kuponger till vinnare.
c. LAN i Södra Sandby
11-12 mars håller fritidsgården i Södra Sandby LAN. Wilhelm, Ivan, Niklas
och Henrik kommer närvara, Ivan svarar Fritid Lund.
7. Föreningsstruktur
Frågan bordlades tills nästa möte, tillsammans med spektrumsutskottet.
8. Nästa möte
Nästa rådsmöte bestämdes till 2016-03-24 klockan 18:00 på Winstrupsgatan 1
Mötet avslutades 02 mars 2015 kl 20:30

____________________________
Wilhelm Wijkander, Ordförande

____________________________
Ivan Carlestam, Sekreterare

