Protokoll för rådsmöte 17 januari -12
Wickmanska
Närvarande ledamöte:
Björn Sanders
Patrik Greco
Sebastian Pfaff
Mattias Rubenson
Aidin Shafiei
Gustav Alvsten
Dagordning
Mötet öppnades 17 januari kl 18:14
1. Val av mötesordf.
Sebastian Pfaff.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders.
3. Ekonomi
Vi har fått tillbaka 6000 kr från kommunen. I övrigt inget att rapportera.
4. Statusuppdatering från utskottet
a. Event
Event har precis haft möte. Protkollet hittas här.
b. PR-info
TF2-turnering har marknadsförts. Priset ska skickas till Västerås. BML är ett känt
namn inom toppen i TF2. Bollen är i rullning.
SC2-turneringen marknadsförts. Magnusson är ansvarig. Einar och Olof är
streamare och kommentatorer.6 anmälda hittills, minst 15 är kirrade.
c. IT
Fått input från event om vad som behövs, utredning startas.
Servern har köpts hårdvara som snart kommer, när hårdvaran kommer är
servern uppe. TF2 och Minecraft är prioriterat. Protokoll för config och uppstart
finns. Servern bör vara uppe inom tre veckor.
Placeringen av servern lutar mot Winstrupsgatans källare.
Ansvarsfördelning
5.
El: IT ansvarar för en specifikation, event köper in.
Inventarier: IT har ansvar för servern, router och nätverk. Övrigt ansvarar Event för.
Sponsorer: Ligger under PR/Info.
Varje grupp ska göra en specifikation av vad grupperna ska göra tills nästa rådsmöte.
6. LAN i februari
a. Beslut om tid och lokal
3-5 februari med lokalen Wickmanska.
b. Förberedelser
Förberedelser inför LAN:et läggs på de olika crewgrupperna i enighet med
specifikationen.

7. Spektrum 4.0
a. Lokal och tid
Rasmus har snackat med TLTH om Gasquesalen. Den är upptagen lördagsöndag. Vidare kontakt tas så snart som möjligt.
Björn har pratat med Slade om Polhemskolan men har inte fått reda på om
beslutet.
8. Övrigt
a. Inbrottet på Polhemskolan
Det är avklarat utan extrakostnad.
b. Wickmanska
Wickmanska vill att vi håller ett event på sportlovet. Vi håller i en
konsolspelskväll. TeriBeGemu.
Mötet avslutades 17 januari klockan 19:15

