Protokoll för rådsmöte 14 februari -12
Skarpskyttevägen 18b - Skarpan

Närvarande ledamöte:
Björn Sanders
Mattias Rubenson
Aidin Shafiei
Gustav Alvsten
Rasmus Björklund

Närvarande observatörer:
Jonathan Ridell
Mårten Tryding

Mötet öppnades 14 februari kl 17:30

Dagordning:
1.

Val av mötesordförande

Rasmus Björklund valdes till mötesordförande.
2.

Val av sekreterare

Björn Sanders valdes till sekreterare.
3.

Genomgång av föreningens ekonomi

a.

Kapital

Skulder: -2000 kr till piratpartiet, ca 1100 kr till Rasmus, ca 3500 kr till Daniel Magnusson.
Rent kapital: ca 12 000 kr.
b.

Budget

En levande budget med utgångspunkt från den av årsmötet beslutade budget presenterades.
Budgeten godkändes med enhällig majoritet.
4.

Statusrapport från utskotten

a.

Event

Björn redogör: Förra eventet gick bra. Snart uppstartsmöte inför Spektrum-planeringen där arbetsplan
kommer läggas.
b.

Pr

Mattias redogör: Redogjorde för kommunikationsplanen inför Spektrum, posterdesign, flyerdesign och
promofilm. Arbetet rullar på.
PR bör titta på möjligheten för mail-utskick samt sms-utskick.
c.

It

Rådet ifrågasätter arbetsfördelningen i IT-gruppen och dess produktivitet. Servern är fortfarande
föresenad. Bokningssystemet är på gång och ser riktigt snyggt ut.
5.

Utvärdering av wickmanskalanet

a.

Genomgång av utvärderingsenkäten

Generellt bra och god stämning. Lite för lite yta per person samt en stor avsaknad av bra internet.
b.

Rådets synpunkter

Mer professionell image generellt behövs, samt tydligare (!) tider och ansvarsområden (vem ska vara
när?). Lite klyddigt kring vilka ansvarsområden som fanns samt vad som behövs göras under varje
ansvarsområde. IT borde suttit lite mer integrerat med LAN:et, samt integrerat de "mindre kompetenta"
medlemmarna i IT-gruppen.
Logistiken brast i viss mån både vid uppackning och nerpackning.
c.

Förslag på förbättringar










Kioskpriserna och schemas bör förbättras. Gustav ska göra en kort genomgång av prissättningen.
Fråga vad folk saknar i kiosken till utvärderingen.
Samarbeta mer i IT-gruppen.
Konsoler även på mindre LAN.
Skapa en "tänk på"/"packlista". Möjligen ha madrasser.
Samkörningstråd på forumet.
Marknadsföra mer på LANet mer på plats. Visa att vi är där!
Professionalisera kiosken med lådor och liknande.
Packlista för vad som ska med till LANet så att det blir enkellt vid uppsättning.

6.

Spektrum 2012

a.

Presentation av budgetförslag

Budgeten presenterades.
b.

Beslut om budget samt lokal

i.
Lokal
Vi avvaktar beslut från Gasquesalen om lägre pris. Internet är ett problem här.
Vi ska träffa arenan på torsdag om med praktiska detaljer. Det är ledigt och priset
kommer
antagligen landa på 30 000-35 000. B-hallen. Rasmus, Björn och Gustav ges
mandat att föra rådets
talan på torsdag mot arenan.
Vi avvaktar svar från Polhemskolan.
Plan A: Arenan.
Plan B: Gasque.
Plan C: Polhemskolan.
ii. Budget
Inträdesavgift: 0 kr. Bokningsavgift: 15 kr. Krav på medlemsskap
Budgeten godkändes (finns på google-docs).
c.

Genomgång av marknadsföringsstrategi

Se Rapport från PR.
d.

Sponsorer

Björn har ett dokument med några som vi har kontaktat tidigare som ska skickas till Mattias. Björn
kontaktar Funcom, Steelseries och Media Markt i Lund.
Mattias har kontaktat ett gäng, inga svar ännu.
e.

Boka-bord sidan

Se Rapport från IT.
f.

Namn

Förslag: Spektrum 4.0, Spektrum Vår 2012, Spektrum Arena. Beslut: Spektrum 4.0.
PR får avgör undertiteln som har något med Arenan att göra.
7.

Övrigt

a.

Utlärning av el och grundläggande nätverkskunskaper

Vi bör ha en muntlig genomgång för hela rådet samt en lathund för det grundläggande i nätverks- och
elhantering. Denna bör kommuniceras till hela Crew. IT-gruppen är ansvariga.

b.

Hantering av personuppgifter på hemsidan

Bordläggs tills Greco närvarar.
c.

Kommunbidrag

Björn tar hand om det och lämnar in det innan den 1 mars.
d.

Konsol-kväll på Wickmanska

Måndag den 20 februari. Björn har ansvar.
e.

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.
f.

Profilmaterial

PR-gruppen gör en draft för redovisning på nästa styrelsemöte.
g.

PolhemsLANet

De hade 40 deltagare. Vår logga var med på deras posters. Vi fick 300 kr för utlåningen. Till nästa gång
bör vi skriva ett kontrakt. Rådet ställer sig i allmänhet positivt till sådant här.
h.

"Viktoria 2"-LAN

Det har kommit önskemål om att Basement LAN ska stödja ett Viktoria 2-LAN med el och nätverk samt
en aning expertis. Mattias håller den kontakten.
i.

Hemsidan

Rådet beslutade att ge alla ledamöter i rådet full tillgång till hemsidan.
8.

Nästa möte

Rasmus kallar till nästa möte vid behov. Gärna inom en månad.
Mötet avslutades 14 februari 19:24.

