Protokoll för rådsmöte 18 februari -11
Närvarande
Björn Sanders (ordförande)
Einar Smith (Sekreterare)
Rasmus Björklund. (kassör)
Oscar Håkansson
Sebastian Pfaff
Ivan Carlestam
Johan Helgstrand
Närvarande utan rösträtt
Zackarias Söderlund
Patrik Greco
Dagordning
Mötet öppnades 18 Februari kl 15.20
1.
Posthantering
Rådet beslutade om att välja följande poster:
Ordförande: Björn Sanders (valdes på årsmötet).
Kassör: Rasmus Björklund (valdes på årsmötet).
Sekreterare/Vice Ordförande: Einar Smith.
Material- och lokalansvarig: Oscar Håkansson.
IT-ansvarig: Sebastian Pfaff.
Information- och PR-ansvarig: Ivan Carlestam.
Event-ansvarig: Johan Helgstrand.
Posterna är förtroendeuppdrag.
2. Val av firmatecknare.
Firmatecknarna har rätt att teckna avtal i föreningens namn. Styrelsen beslutade att välja
följande till firmatecknare:
Firmatecknarens namn: Björn Sanders
Personnummer: 921105-4672
Adress: Kollegievägen 29
Postnummer: 224 73 Lund
Firmatecknarens namn: Rasmus Björklund
Personnummer: 920814-1615
Adress: Borgåsslingan 8
Postnummer: 224 71 Lund
3. Frågan om nytt konto till föreningen.
Rådet avvaktar svar från Sverok i frågan, ett konto via Sverok kan bli aktuellt.
4.
Konsol-LAN
Konsol-lanet kommer att hållas lördag kl.12 till söndag (19/3-20/3). Rådet ska vara där 10.00 för att rigga upp lanet.
Sebbe och Rasmus kommer att köpa grenuttag och förlängningssladdar till konsol-lanet. Oscar kommer att fixa
switchar till lanet.
Einar kommer att planera turneringar samt se till att turneringarna funkar under lanet.
Rådet ska vara mer noggranna med att ge ut information om att man ska märka sina saker så att vi inte får problem
men vilka kontroller som tillhör vem.
Ivan ska se till att folk ska ta med sig tv-apparater och konsoller samt föra ett Facebookevent via basementlans
facebookgrupp. Rådet kommer att köpa in batterier och ge ut dem gratis till deltagarna. Björn kommer att se till så
att kioskmaterial inköps. Vi kommer att sträva efter ungefär 35 deltagare på lanet.

5.
Spektrum
Rådet valde Sebastian, Ivan och Björn till arbetsgruppen för spektrum. De kommer att ha ett konstituerande möte
med ung pirat lund den 21/2 -11.
6.
Spelserver
På spelservern kommer Cs1.6, minecraft, cod 4, l4d2 och ventrilo vara igång konstant.
Cs 1.6, minecraft, cod 4, l4d2 och ventrilo ska vara igång konstant. Föreningen kommer att ha temporära event
över t.ex. en helg då vi kommer att hosta andra spel, detta kommer att informeras om via Facebook och hemsidan.
Minecraftservern är öppen för alla tills vidare, servern kommer att låsas vid för många griefers.
7.
Tryck
Ivan ska kolla upp möjligheter för t-shirttryck och banderoll.
8.
Egen lokal
Vi anser att en egen lokal kan vara till fördel. Användningsområden är tex. förvaring och ett ställe att ha mindre LAN.
Vi kollade på möjligheterna att samarbeta med airsoft-skåne och då bara betala 25% av lokalkostnaden. Oscar och
Johan undersöker möjligheterna vidare.
9.
It-frågor
Rådet beslutade att Sebastian Pfaff kommer att ha fullmakt över alla IT-frågor då detta kommer att vara smidigare.
Mötet avslutades 18 feb -11 kl 16.49

