Protokoll för rådsmöte 23 juni 2016
Hos Wilhelm
Närvarande ledamöter:
Personer som är invalda i rådet och närvarande.
Wilhelm Wijkander,
Ivan Carlestam,
Niklas Hallgren,
Henrik Olsson,
Fredrik Schön,
Mattias Rubenson (till och med punkt 4)
Närvarande observatörer:
Personer som är närvarande (i samma lokal) som inte är med i rådet.
Viktigt för bidragssökning.
Dagordning
Mötet öppnades 20 juni kl 17:00
1. Val av mötesordf.
Wilhelm Wijkander valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Fredrik Schön valdes till mötessekreterare
3. Föregående protokoll
Gicks igenom.
4. Ekonomisk rapport
Sedlar blir dåliga snart, kontater bör växlas in.
Johan ska se till att fakturor är betalda.
Det finns utbetalningar som behöver betalas.
5. Statusuppdatering från utskotten
a. Spektrum
Har haft 2 uppstartsmöten.
Behövs:
Esportsansvarig,
Sponsringsansvarig
b. Förvaltning
Har börjat måla om bardisk.
Börjat bygga lastkaj.
Handtruck har införskaffats.
Svets & svetskunnig sökes för att fixa lite med handtruck
c. E-sport
Rapport från sponsrad spelare BML | Poopmaister6000 som varit på DH och
tävlat i Super Smash bros Melee:

“Ja. Inledningsvis kan jag meddela att jag kom på 25e plats av 107
deltagare. De börjar röra sig uppåt för mig. Jag slog den som var seedad över
mig i pools. Och kom så långt som jag borde kommit i den poolen, så det är
ok. Spelade på streamen och ska kolla upp ifall BML-taggen var med. Fårr
klartecken av esportsgruppen att åka till ascension som bml sponsrar 50% av
kostnaden. 1100kr totalt för bml. Sedan har esport plockat upp en ny spelare:
Emil Hallin - HearthStone. Taggar UrbanHelsing och har varit med på alla
spektrumturneringar. “
d. Core
Niklas planerar event.
Blizzard-lan den 15-17 Juli.
Temat är att bara spela blizzard-spel.
Var: Hemgården
Antal: max 30
Kiosk: Inte bestämt än
Wilhelm kan behövas på plats ifall blizzard inte tillåter oss att spela 30
pers på icke öppna ip.
e. Mjukvara
Rekrytering i spektrumgruppen, D:are har sökt.
Det finns utrymme för saker att göra. Rekryter vore nice.
6. Uppföljning av verksamhetsplan
Inget nytt ang. Definition av vad Esportsutskottet ska göra. Niklas får i uppdrag att
kontakta Esport-ledare: Samuel.
Allting är inventerat förrutom nätutrustning. Wilhelm ska inventera nätutrustning vid
framtida tillfälle.
7. Årsmöte
Valberedning
Henrik vill ha ny ekonomiansvarig
Måste kalla till årsmöte innan siste augusti.
Vi behöver författa följande dokument:
En propsition om verksamhetsår
Motionsstopp
Verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Budget
Kontakta valberedningen
!
Skicka ut kallelse ( skickas minst 2 vecka i förväg)

Preliminärt datum för årsmöte: Lördag 20 augusti vid 15:30 - skicka kallelse
senast den 6 augusti.
Ansvar inför årsmöte
Ekonomisk berättelse, budget :
Johan
Revisionsberättelse:
Wilhelm
Verksamhetsplan
Wilhelm, Ivan
Kallelse
Wilhelm
Verksamhetsberättelse
Ivan
Kontakta valberedningen
Niklas
(Aidin, Rasmus, Björn)
Proposition
Wilhelm

8. Övrigt
Slå ihop logistik & förvaltning?
Bra/dåligt?
Dåligt i nuläge. Avvaktar.
9. Nästa möte
Lördag 16 juli kl. 12:00

Mötet avslutades 19:40

