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1.
Utvärdering av Spektrum
De ansvariga för Spektrum ansåg att LAN:et var en succé bortsett från små feldetaljer. Antalet aktiva medlemmar
varierade från 25-45 spelande.
LAN:et fick en inkomst på ett tusen riksdaler samt ett mindre överflöd av konsumentvaror.
Turneringarna bör justeras och förbättras för att minimera problem under vald turneringstid. Inför nästa LAN skall de
ansvariga vidta åtgärder och anpassa turneringsinställningarna efter antalet deltagande.
Förbättring av ljudsystem diskuterades. Mötets deltagare föreslog att ett förbättrat ljudsystem inför nästa LAN skulle
förbättra kontakten mellan ansvariga och deltagande.
Strukturen för nästa stora LAN skall ändras med uppdelning av grupper. Dessa grupper skall vara ansvariga för olika
avdelningar såsom städning, installation, demontering samt under LAN:et.
Beställningar av pizza och diverse matprodukter kan anordnas med annonsering. Ett exempel är menyer från
pizzerior och en kollektiv beställning under ett bestämt tidsslag.
Dedikerade servrar för spel krävs för att minimera problem.
2.
Ekonomisk rapport
Basement LAN skall byta konto från Swedbank till Nordera-sveroks konto för att underlätta betalning samt kostnader
för årsavgifter. Basement LAN har sju tusen fem hundra riksdaler plus minus fem hundra riksdaler. Dessa pengar är
den slutgiltiga inkomsten för 2010. Rådet beslutade att Basement LAN skall söka kommunbidrag.

3.
Kommande inköp
Rådet beslutade att införskaffa en spelserver. Inköpet sker av Rasmus Björklund samt Sebastian Pfaff. Inköpet
beräknas kosta tre tusen riksdaler. Rasmus Björklund samt Sebastian Pfaff har ansvarsfrihet.
4.
Medlemsavgift 2012
Rådet tänker föreslå en avgift på 70 riksdaler till 2012 på årsmötet. Anledningen är att kommunen har beslutat att ge
bidrag utöver medlemsavgiften för bidrag över 70 riksdaler till skillnad från 50 riksdaler.
5.
Årsmöte
Rådet beslutade att Christoffer Kisch ansvarar för att skriva den ekonomiska berättelsen.
Rådet beslutade även att Christoffer Kisch, Rasmus Björklund samt Sebastian Pfaff, samtliga rådsmedlemmar i
Basement LAN, skall utforma en budgetproposition till granskning för rådet.

Rådet beslutade att Björn Sanders skall skriva en verksamhetsberättelse samt att Gustav Alvsten skall skriva en
verksamhetsplan. Samtliga beslut skall vara kompletta inför årsmötet.
Årsmötet skall hållas söndagen den 13 februari 2011 klockan 13:37 på Winstrupsgatan 1. Mötet beräknas ta 3h.
Kallelse sker via mail.
6.
Kommande rådsmöte
Rådet beslutade att hålla ett rådsmöte söndagen den 23 januari 2011 klockan 16:00. Lokal beslutas när datumet blir
mer aktuellt. Propositioner för årsmötet skall skrivas vid detta möte.
7.
Spektrum 2.0
Mötets medlemmar beslutade att hålla ett större LAN vid namn Spektrum 2.0. Verkställande styrelse för detta LAN
beslutas efter det konstituerande rådsmötet. Spektrum väntas att hållas v16 (Påskveckan).
8.
Uppkommande event
Ett konsoll-LAN beräknas att hållas v11. Information angående detta skall spridas omgående.
Mötet avslutades 15 januari 2011 klockan 16:23

