Protokoll fört vid rådsmöte 14 mAJ 2016

Närvarande rådsledamöter: Johan, Ivan, Niklas, Wille, Henrik

Närvarande observatörer:
Samuel
Dagordning
Mötet öppnades 14 Maj kl 16:00
1. Val av mötesordf.
Ivan valdes till mötesordförande. Johan tog rollen 5 min senare.
2. Val av mötessekr.
Johan valdes till mötessekreterare.
3. Val av justerare
Niklas blev justerare
4. Rapport från utskott
a. Spektrum
Spektrum ledarna har haft möte med Arenan. Spektrum landar antingen efter
nyår eller på påsken.
b. Mjukvara
Niklas har commitat saker på nätet (ingen vet vad, barnporr?)
c. Förvaltning
Vi köpte coca. Den va najs. Vidare ska en inventering utföras som nämns
senare i protokollet. Förvaltningen ska bjuda in till förrådsgrejerräknardag.
Onsdag den 18 maj är det inventariedag på förrådet. Bifogat är Johan och

hans Cola :)
d. Core

Smash evenemang kommer hållas i sommar. Inte av oss dock… Niklas börjar
planera ett LAN ikväll.
e. E-Sport
Poopmaister6000 ska åka till Azension i växjö och vill ha ersättning i enlighet
med sin spons.
f. IT
Inget att rapportera. (No noose is good news.)
5. Ekonomisk rapport
Pengar finns. Inte. Henrik är girig och otålig…
6. Uppföljning av verksamhetsplan
E-sport ska skriva på ett konkret sätt vad de håller på med. Spektrumutskottet ska
utvärdera sin struktur. Förvaltningen ska ta inventarie av allt i förrådet och lägga upp
på driven för tillgänglighet. Max Björkegren har fått i uppdrag att lägga fram en offert
på vad det kan kosta att fixa en grafisk profil. Den grafiska profilen ska vara klar
innan årsmötet. Wille tar på sig att fixa en beskrivning på vad valberedningen gör.
7. Övrigt
a. Wille donerar eventuellt en a3-skrivare, annars får vi köpa en.
b. Pallgroda får köpas. Nu ska vi bara hitta en billig.
c. I budgetförslaget för det kommande året ska vi lägga till en post på ca 10 000
SEK för att köpa in Hoodies till BasementLAN crew.
d. Mjukvara ska snarast fixa in en funktion på hemsidan där man kan bli
medlem.
e. Wille tar på sig ansvaret att fixa ett sätt att katagorisera våra funktionärer och
hålla ett bibliotek över kontaktuppgifter och funktion i föreningen över dessa.
f. Niklas lägger upp en poll på facebook för att undersöka vilka datum
potentiella deltagare gillar bäst.

8. Föreningsstruktur
Ska utvärderas på LEADmötet någon gång. Möte kallat
den 26e maj.
9. Nästa möte
20e Juni kl 17:00
Mötet avslutades 14e maj 2016 kl 18:30
Notis från sekreteraren:

____________________________
, Ordförande
, Sekreterare

____________________________

