Protokoll för rådsmöte 1 februari -12

1. Val av mötesordförande
Rasmus Björklund
2. Val av sekreterare
Rasmus Björklund
3. Genomgång av ekonomin
Föreningens totala tillgångar uppgår till ungefär 11000 kr.
4. Wickmanskalan
a. Event
Eventgruppen verkar ha koll på läget inför helgen. Rådet ger Björn förtroende att
avgöra hur mycket varor som ska inhandlas och var.
Finns det någon musiklösning som inte kräver internet?
b. It
Ska sträva efter att färdigställa servern innan Lanet
c. Pr
Har redan gjort sin del inför wickmanskalanet. Kommer att marknadsföra spektrum
under lanet.
d. Närvarokort
Aidin tar med sig dator så att vi kan fylla i närvarokort direkt på plats.
e. Vem närvarar under upp/nedpackning
Rådet undrar ifall det är beslutat vem som kommer att delta under
upp/nedpacknng.
f. Checklistor till föreningens inventarier.
Sebastian Pfaff ansvarar för att detta ska vara ordnat innan lanet.
5. Pris till starcraftturneringen
Gustav står för inhandlingen av en steelseries 4hd på kjell
6. Polhemslan
Rådet är positiva till att låna ut föreningens utrustning mot en symbolisk summa(500-600 kr)
7. Ersättning för kodning av hemsida
Rådet har beslutat att bjuda gratis medlemsavgift är en rimlig ersättning till de som deltar i
projektet. Rådet anser att det är upp till Patrik Greco att avgöra huruvida det är lämpligt att
ta ut ersättning från föreningen
8. Kommunbidragsansökan
Ska vara inlämnad senast 3/1 det är därför viktigt att den färdigställs och skickas in
omgående.
9. Lol Turnering
Rådet har beslutat att en lol turnering ska hållas söndagen den 12/2. Kuponger som gäller i
Basements kiosk ansågs vara ett lämpligt pris. Värdet på kupongerna beror på hur många
som deltar.
>4 lag 25 kr per person
>8 lag 50 kr per person
Jesper Björklund och Rasmus Silfver kommer att administrera turneringen.
10. Statusuppdatering spektrum

Sökandet efter lokal går framåt men än så länge är inget bestämt. Lanet kommer att flyttas
fram till 2-5/4.
11. Övrigt
a. Ansvarig till konsolevent på wickmanska
Frågan bordläggs till nästkommande möte på grund av bristande närvaro.
b. Bilder till steelseries
Björn bör sända iväg bilderna från förra spektrum till steelseries omgående om han
inte gjort det.
Mötet avslutas klockan 20:20

