Protokoll fört vid rådsmöte 29 oktober 2016

Närvarande rådsledamöter:
Fysiskt:

Henrik Olsson
Ivan Carlestam
Tim Lundborg
Sakarias Nilsson
Virtuellt:

Frånvarande rådsledamöter:
Maximilian Malander
Samuel Eriksson
Niklas Hallgren
Närvarande observatörer:
Rasmus Björklund
Dagordning
Mötet öppnades den 29 oktober kl 15:00
1. Val av mötesordf.
Henrik valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Ivan valdes till mötesekreterare.
3. Utskottsledare
Val av utskottsledare:
HR: Ivan är lite HR:ig under spektrum, men kan inte ta på sig mer än så. Henrik tar kontakt med
Richter.
4. Rapport från utskott
a. Spektrum
Möte på fredag. Sponsring av Inet säkrad.
b. Mjukvara
Bokningssystemet verkar vara redo. Kanske vi får ett nytt system till nästa spektrum.
c. Förvaltning
Switchar saknas?? PANIK. Vi vet inte var våra switchar är. Utredning pågår. Vår andra
nyckel är återfunnen yay! Bardisken är målad och håller på att bli pimpad med en
laserskuren BML-logga eller dylikt. Waow.

d. HR
Johan meddelar att om ingen HR utses kommer kiosken INTE axla rollen. Synd.
e. E-sport
Samuel inte närvarande.
5. Ekonomisk rapport
Tim ska fortfarande ha en överlämning med Johan.
6. Verksamhetsplan
a. Arbete med mål
i.
Planera ett Spektrum med plats för minst 550 deltagare.
ii.
Arrangera minst fyra evenemang utöver Spektrum
iii.
Få minst 600 medlemmar.
iv.
Fortsatt arbete utifrån verksamhetsplanen och tydlig utvärdering av dess mål.
v.
Majoriteten av ungdomar i Lund med omnejd ska känna igen Basement LANs
varumärken.

b. Spektrum
i.
Spektrumgruppen ska under året utföra och utvärdera Spektrum 9 i januari
2017 samt påbörja planeringen av nästa Spektrum under vår och sommar.
Spektrum som varumärke ska ytterligare stärkas och vi vill under året fortsätta
hålla samma kvalitet på våra evenemang samtidigt som vi försöker uppnå ett
högre deltagarantal.
c. E-sport
i.
Föreningen ska under 2016 vidare utveckla vår spelarsponsring och
konkretisera syftet med denna.
d. Mjukvara
i.
Mjukvaru-utskottet ska undersöka externa bokningssystem till Spektrum,
möjliggöra eventuell spelserververksamhet och i övrigt fortsätta utveckla
föreningens system.
e. Förvaltning
i.
Förvalningsutskottet skall fortsätta med att tillgängligöra föreningens
inventarier för föreningens övriga utskott och se till att ordningen bland dem
bibehålls. Utskottet ska arbeta med att förbättra kommunikationen inom
föreningen.
f. Extern Kommunikation
i.
Våra två huvudsakliga varumärken är Basement LAN samt Spektrum.
Spektrumutskottet har ansvar för förvalta sitt varumärke. Angående Basement
LAN, som rådet förvaltar, ska föreningens egna hemsida basementlan.se
utvärderas med målet att få en mer fokuserad och uppdaterad sida.

ii.

För att förtydliga och förenkla marknadsföring ska Basement LAN ta fram en

grafisk profil för Spektrum samt för Basement LAN.
7. Hoodies för crew och förtroendevalda
Många saker att tänka på. Förslag ska tas fram av Max Björkegren om han har tid. Annars löser
Henrik något. Ivan fixar formulär.
8. Inköp av konferenstelefon
Henrik ska kolla på det igen.
9. Jämställdhetsarbete genom Winnet Skåne?
Niklas som är insatt i frågan frånvarande.
10. Vinterlund?
Niklas insatt i frågan.
11. Hemsidan
a. Hålla uppdaterad
Niklas tillfrågas om han vill ta över Willes roll som ansvarig för att lägga upp
protokoll.
b. Öppna upp rådsmöten?
Hemsidan hade kunnat ha en sektion som informerar om tidpunkten för nästa
rådsmöte så att medlemmar kan närvara om de vill.
12. Övrigt
a. Ivan hör med Max om grafiska profiler.
b. Spekulation om att logistik kanske bör kombineras med förvaltning. Utreds av
Rasmus, Axel Syrén, Sakarias och Johan
13. Nästa möte
Preliminärt 2016-11-19 13:30 hos Ivan

Mötet avslutades den 29:e oktober 2016 kl 16:40

____________________________
, Ordförande
, Sekreterare

____________________________

