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1. Val av mötesordförande
Rasmus Björklund
2. Val av sekreterare
Björn Sanders
3. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks.
4. Genomgång av föreningens ekonomi
a. Pengarna från PolhemsLANet måste bokföras. Sebastian Pfaff bör ha fått dem kontant.
b. Vi har fått en faktura från Loopia angående domänen www.basementlan.se. Rasmus har
den och ska ge den till Gustav.
c. Björn bör till nästa möte utbilda Gustav i hur Sveroksbidragssökningen går till.
d. Björn och Gustav går till ungdomstinget den 8 mars för att plädera för vår
bidragsansökan.
e. Gustav är ansvarig för att vi söker träffbidrag för alla våra träffar, inklusive rådsmöten och
crew-träffar. För att få träffbidrag måste träffen registreras minst 5 dagar i förväg. Länk:
http://www.sverok.se/forening/bidrag/traffbidrag/
f. Efter spektrum så bör vi göra en undersökning samt sammanställa alla olika
bidragsmöjligheter så att vi bidragsmaximerar.
Statusrapport
från utskotten
5.
a. Event
i. Internt mötesdokument hittas här (endast rådet internt).
ii. Patrik Redgård har flera gånger sagt hur viktigt det är med säkerheten, detta
kommer vara någon som Event jobbar mycket med. I samband med detta
presenterades utkastet till säkerhetsprotokoll.
iii. Utkast till turneringsschema presenterades. Rådet kommenterade att SC2 bör
vara löpande under hela LANet sam att tiderna och priserna bör ses över för att
vara bra fördelade.
PR/info
b.
i. Har fått posters och jobbar just nu på att få ut dem. De uppskattar all hjälp de kan
få. Hör av er till Mattias om ni kan sätta upp någonstans.
ii. PR har kontakt med Wille i IT för att lösa intern streamning för att inte belasta
nätet.
iii. Frågan om hur vi sätter upp projektorer samt hur vi löser dukar lyftes. Förslaget

om att hänga upp projektorerna i ribstolar och använda lakan kom upp.
iv. PR visade förslag till informationsvisning. (Internlänk 1, internlänk 2.) Event ville
gärna se lite mer information om säkerhet.
c.

IT
Anmälingssystemet, som it har outsourcat, är uppe med lite födelseproblem. Det
buggar lite ibland men ser proffsigt ut. Vi bör fortsätta sammarbetet med de som
kodade anmälningssystemet för att få fler nifty saker. Vi bör arrangera ett möte
mellan dessa personer och rådet där vi diskuterar framtiden.
ii. Greco och Wille har haft möte och det allmänna läget känns under kontroll.
Gruppen ska ha conf-möte helgen innan Spektrum.
iii. IT kommer behöva mycket hjälp med frakt. Ta kontakt med Event om detta.
Exempelvis har vi 30 kg navswitch och 20 kg router.
iv. Funderar på sladdragning via pinnar/reglar (likt DH) samt hur switchar ska
placeras ut.
v. Jobbar på platslappar så att man hittar till rätt plats.
vi. Servern ska vara fungerande till Spektrum.
i.

6. Spektrum
a. Lån av switchar
Deltas kostar 150 kr/st. Känns för dyrt. Vi bör kolla med övriga aktörer först. Vi sköter
denna diskussion i vårt google-docs dokument för ändamålet.
b. Läsk
Border shop är ett alternativ. Kolla upp olika energidrycker.
Event har ansvaret för detta.
c. Övrigt
i. Duschpremie diskuterades.
ii. Vi måste se till att alla som anmäler sig betalas, om det så ska kävas fakturor.
iii. Vi måste tydliggöra kostnaden på anmälningssidan.
iv. Hur drar vi el-sladdar? Det är fortfarande oklart om vi får tejpa på golvet. Att ha
mattor över hela golvet är ett alternativ.
v. Vi har städning i alla öppna utrymmen samt toaletter dagligen.
7. Sveroks e-sportssatsning
Vi ska ej gå med i detta tillsvidare. Rasmus kollar upp mer. Hur kan de övertyga oss?
8. Internetturnering
Vi bör ha ett innan Spektrum. Möjligen SC2.
9. Övrigt
a. Hantering av personuppgifter på hemsidan
Vi ska se över vår personuppgiftshantering enligt datainspektionens föreskrifter.
b. Inköp av el-utrustning.
40st 6-vägs grenuttag, 5st 5m förlängningskabel och 5st 10m förlängningskabel.
Mattias kollar upp med Bahnhof men annars inhandlas detta i veckan eller kommande
vecka för en kostanad på drygt 2000 kr.
c. Transport till DHS12
Vi anordnar inte en buss. Dock finns det möjlighet till rabatterade tågbiljetter: http://
www.sverok.se/forening/resor/#top
Rasmus undersöker saken. kan vi få 50% rabatt kör vi ett arrangemang på facebook för
att få ihop folk.
d. Redovisning profilmaterial
Redovisas. Beslutet skjuts upp, men ska tas via mail inom tre dagar.
e. "Victoria 2"-LAN
Bordläggs. Tills vi fått mer information.
f. Hemsidan
Rådet beslutade att ge alla ledamöter i rådet full tillgång till hemsidan.
g. Google-docs
All dokumenthantering i rådet och crewgrupper ska ske via Google-docs.
h. Mo-SMS
Gustav ska kolla upp hur vi får ut pengarna från Mo-SMS tills nästa möte.
i. Medlemsavgifthantering
Vi ser hur vi kan lösa fakturering för att gamla medlemmar enkelt ska kunna förnya sitt
medlemskap. Frågan bordläggs tills efter Spektrum.
j. Forumet
Rådet har beslutat att ta ner forumet.
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