Minnesanteckningar till rådsmöte den 10/11 2011 16.00
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Björn Sanders
Aidin Shafiei
Johan Helgstrand
Rasmus Björklund
Olof Jönsson
Närvarande utan rösträtt
Patrik Greco
Jonathan Ridell
"vi" syftar på rådet eller tillsatta arbetsgrupper
Rådsmötet började med en Utvärdering av Spektrum höst 2011. Nedan är det nedskrivet vilka förbättringar som kan
göras till nästa stora LAN
Nästa Spektrum ska Crew, med hjälp av en checklista, kolla vad som packas ner inför lanet, packas upp på lanet, och
packas ner efter lanet.
Fryspizzorna från IKEA ska först köpas in efter att frysen har gått igång.
Crew ska bli bättre på att kontrollera biljetter, samt undersöka hur mycket armband kostar.
Nästa LAN ska innehålla en riktig invigning med information och välkomnande.
Chaufförer är essentiellt för uppackningen och de behöver tänka på att inte överlasta bilarna.
Nästa gång ska vi ha dator och högtalare till filmrummet samt bestämma filmer. Designen måste förbättras.
Till nästa LAN ska musiken planeras, spellistor samt ansvarig behövs.
Att vi har för lite bord i matsalen kan bli ett problem, till nästa gång ska vi undersöka hur mycket det kostar att t.ex.
hyra bord som komplement.
Pizzabeställningssystemet ska ses över då Doner ibland missuppfattar oss, Beställning via internet vore optimalt.
Doner ska också helst skriva vilken pizza det är på kartongerna.
Servern ska komma tidigare och bokningssystemet på servern ska sluta en dag innan lanet börjar .
Incheckningssystemet ska finslipas. Sortera efter namn nästa gång eller ha dator/program för incheckning.
Det behövs en informationsslinga på en projektor i någonstans i lokalen.
Det behövs ett internt kommunikationssystem.
VI behöver skaffa rutiner mot inbrott och skaffa mer koll på allting, samt vilka som rör sig i lokalen. Nästa rådsmöte
ska inehålla en uppdatering om inbrottet som skedde.
Kiosktiderna ska följas bättre.
Turneringsansvariga ska kunna konfigurera sina servrar. vi har haft problem med att turneringsansvarig inte kan sina
servrar samt regler.
I framtiden ska vi kontrollera LoL-turneringen bättre samt undersöka Riots turneringsschema.

Mer bemanning till nerpackningen. Crew ska sova innan nerpackningen.
Marknadsföringen var effektiv och bra, vi lyckades med att fylla lanet trots det korta varslet.
EN idé vore att fixa frukost och toasts till nästa LAN.
Vi behöver crewtröjor för att kunna urskilja oss från de andra.
Beslut om fullmakt
Björn har i forsättningen fullmakt i samarbetet med Polhemskolan.
Tack till Jonathan Ridell
Som tack för sitt samarbete med Basement LAN så får grafikern Jonathan Ridell ett blc Titan-account.
Arbetsgrupper
Vi beslutade att vi ska skapa ett exekutivt organ som utför det rådet beslutar. Einar skriver ihop motiveringen till
denna proposition till årsmötet. Ledaren för arbetsgruppen väljer själv sin grupp och vi beslutade även om ledare till
två (2) grupper (se nedan.
Gruppledare:
Crewledare; Rasmus Björklund.
Crewledare; Björn Sanders.
IT-ledare; Sebastian Pfaff.
PR/externt-ledare; Vakant.
Event-ledare; Vakant.
DH-bussen
Aidin bokar minibussen. Rådet ska söka inspiration från DH. Björn Sanders kör minibussen upp och David Jönsson
kör hem.
Agenda
Ett förslag till agenda ska delas ut till rådet av Björn och rådet ska ta beslut om den ska vara på årsmötet.

