Protokoll fört vid rådsmöte 11 december 2016

Närvarande rådsledamöter:
Fysiskt:

Henrik Olsson
Tim Lundborg
Samuel Eriksson
Niklas Hallgren
Sakarias Nilsson
Virtuellt:

Jultomten
Frånvarande rådsledamöter:
Maximilian
Närvarande observatörer:
Dagordning
Mötet öppnades den 11 december kl 19:45
1. Val av mötesordf.
Henrik valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Samuel valdes till mötessekreterare.
3. Rapport från utskott
a. Spektrum
Spektrum är nästan halvfullt, som Samuel sa
237 av 550 anmälda. I allmänhet rullar spektrumutskottet på som det ska, men
de är något nojiga för att det är så få anmälda. Eventuellt får vi förbereda oss på
att bara bli runt 350 personer. Förmodligen för att vi inte lyckats nå ut till lika
många undgomar i år, (eller för att folk varit missnöjda förra året?)
b. Mjukvara
Händer det någonsin något här?
c. Förvaltning
Lastkajen är inte klar än, för de (henke/rasmus) hade inget bra sätt att skära rakt
i metall med. Detta innebär att vi inte har något bättre sätt att lasta av och på än

vi hade förra året. Ingen förbättring.
d. HR
Har påbörjats lite smått, men vi fick inte tag på butikschefen, vilket innebär att vi
inte kan få reda på priser och därmed inte beställa några varor.
e. E-sport
Tröjor beställda till våra 2 representanter, och de har blivit ivägskickade mot
Dreamhack Winter. Niklas är sjukt bra på smash nämligen. Ungefär halva
budgeten är borta, och ett halvår har gått.
4. Ekonomisk rapport
a. Nedstängning av Nordea-konto?
Nedstängning av nordeakontot kommer med största sannolikhet att hända på måndag. Vi
kommer ha fått vårt företagskort innan mellandagarna.
5. Uppföljning av 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.
Förvaltningsutskottet skall fortsätta med att tillgängliggöra föreningens
inventarier för föreningens övriga utskott och se till att ordningen bland dem

f.

bibehålls. Utskottet ska arbeta med att förbättra kommunikationen inom
föreningen.
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.

6. Uppdatering angående hoodies för crew och förtroendevalda
Henrik rapporterar att hoodies är beställda och beräknas levereras i tid innan Spektrum!
Profilewear SKA leverera innan spektrum HAR DE FAGTISKKT LÅÅVAT
7. Rapport från logistik/förvaltnings-remissen
Tre olika alternativ för förvaltningens framtid las fram, och rådet ska nu bestämma
mellan dessa tre.
Vi lutar mot förslag nr 2 för tillfället.
(dokumentet med infon ligger i driven, och hette vid mötets tillfälle “Logistik och
föraltningsremiss”)
10k kr kommer inte att utdelas då vi inte har möjligthet att slänga runt så stora pengar
efter att budgeten är satt. Rådet vill först se en konkret lista med vad exakt förvaltningen
vill köpa in och vad detta skulle kosta.
8. Föreningarnas hus
Ball grej! We’ll check it out.
Ivan blir deras kontaktperson. Hans epost användes för att anmäla oss i föreningarnas
hus anmälningsformulär.
9. Svenska Esportsförbundet - Ett “fuck you” eller ett olyckligt missförstånd?
Vi går med på att följa deras code of conduct (precis som på förra LANet, spektrum 8).
(För vi vill vara med i deras thang och följde ändå redan denna code.)

10. Övrigt
konferenstelefonen var en bra investering, vi fick med en pingvinstång (no joke
(kokossmak)).
Slush??? Popcornmaskin?? Whats up with that ey?

Johan bort från maillistan för att inte kunna lägga sig i rådets privata diskussioner? Eller
är det bra att han är där för att kunna förhindra misstag innan de sker?
Kanske är det tillräckligt att bara påpeka att han inte ska lägga sig i diskussioner?
Han ska nog bort för lugnets skull. Vi tillkallar honom om vi behöver hans expertis.
11. Nästa möte

Mötet avslutades kl 21:51

____________________________
, Ordförande
, Sekreterare

____________________________

