Årsmöte Basement LAN 2011-12-11 kl14.00
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
Björn Sanders
3. Val av mötessekreterare
Einar Smith
4. Val av två justerare tillika rösträknare
Olof Jönsson och Johan Helgstrand
5. Mötets behörighet
Mötet är behörigt.
6. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns.
7. Mötesordningens godkännande
Motyrkande:
Röstberättigad på mötet är, enligt föreningens stadgar, medlem i föreningen.
All omröstning sker först vid acklamation. Alla röstberättigade på mötet har rätt att begära
votering, omvotering och sluten votering. Mötet uppmanas att ha sluten votering
vid personval.
Förslag till propositionsordning ges av presidiet och godkänns sedan av mötet.
Beslut taget av mötet kan rivas upp om mötet så vill ända tills mötet är avslutat, detta för att
underlätta vid felaktiga beslut och korrigeringar längs vägen.
Bifalles.
Mötesordningen godkänns.
8. Rådets verksamhetsberättelse för 2011.
Yrkande:
Ändra augusti till september, Svaneskolan till Polhemsskolan
Bifalles.
Yrkande:
Stryka första meningen under ”samarbete”
Avslås.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
9. Ekonomisk berättelse för 2011
Förtydliganden till mötet:
i) ”Annan inkomst” i den ekonomiska berättelsen är kommunbidrag
ii) ”Annan utgift” är diverse smågrejer som släp och batterier.
Medskick:
Den ekonomiska berättelsen ska specificeras.
Den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna.
10. Revisorernas berättelse 2011
Punkten bordläggs och väcks efter punkt 15.
Revisorn berättelse läggs till handlingarna
11. Ansvarsfrihet för förra 2011-års råd.
Bordläggs. Väcks efter revisorernas berättelse (efter §15).
Patrik Greco väljs som ordförande för §11 för att undvika jäv.
Styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
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12. 2012-års verksamhetsplan.
Yrkande:
Första meningen görs ändringarna:
i) Stryk ”obestämt”
ii) ”och” till ”samt”
iii) ”, ”till ”vid namn”
Bifalles.
Verksamhetsplanen gokännes.
13. 2012-års budget och fastställande av 2012-års medlemsavgift.
a. Medlemsavgiften
Yrkanden:
a)70kr per år
b)100+50/70 halvårsavgifter till midsommarafton
c)100+70 halvårsavgifter
d)100kr/år
e) 70små 100 stora
Vi beslutade att ha enkel medlemsavgift. Alltså alternativ a) eller d)
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för år 2012 ska vara 100kr.
b. Yrkande:
Revidera för den nya medlemsavgiften 100kr
Bifalles.
Budgeten godkänns.
14. Behandling av inkomna motioner.
Inga i tid inkomna motioner
15. Behandling av inkomna propositioner
i)
Proposition om bildandet av ett Crew
Yrkande: Stryk IT-gruppen §4 sista meningen ”i mån av tid”. Avslag.
Yrkande: Att rådet ska vara med i crew. Bifall.
Yrkande: Stryk PR- och externgruppen. Avslag.
Yrkande: 50 % av crewgeneralerna eller liknande ska sitta i rådet. Avslag.
Yrkande: Stryk crewledningsgrupp. Bifall.
Propositionen godkänns med framvaskade ändringar.
ii)
Proposition om Agenda för Basement LAN
Yrkande: Stryk virtuella spelträffare. Bifall.
Yrkande: Till verksamhetsplan – ”verka för e-sport”. Bifall.
Yrkande: Stryk att-sats #2. Bifall.
Propositionen godkänns med framvaskade ändringar.
16. Val av råd.
Valberedningens förslag (#1):
Ordförande: Rasmus Björklund
Kassör: Gustav Alvsten
Ledamöter: Sebastian Pfaff, Björn Sanders, Patrik Greco, Aidin Shafiei.
Andra förslag (#2):
Matias Rubenson kandiderar som rådsledamot.
Valberedningen jämkar sig med förslaget.
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17.
18.

19.

20.

Rasmus Björklund väljs till ordförande.
Gustav Alvsten väljs till kassör.
Sebastian Pfaff, Björn Sanders, Mathias Rubenson, Patrik Greco och Aidin Shafiei väljs till
rådsledamöter.
Val av revisor och revisorersättare.
Isak Gerson väljs till revisor och Einar Smith väljs till revisorersättare.
Val av valberedare.
Vid val av vakanta poster så väljer valberedningen de vakanta posterna.
Valberedningens som valdes på årsmötet: Vakant, Vakant, Olof Jönsson och Daniel
Magnusson.
Daniel Magnusson väljs till sammankallande valberedare.
Övriga frågor.
a) Motion angående satsning på infrastruktur. Se bilaga.
b) Motion angående utredning av bildandet av Spektrum Ekonomisk förening. Se bilaga.
c) Motion angående bokning av lokal inför nästa Spektrum. Se bilaga.
Mötets avslutande

____________________________
Einar Smith, Sekreterare

____________________________
Olof Jönsson, Justerare

____________________________
Björn Sanders, Ordförande

____________________________
Johan Helgstrand, Justerare
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BILAGA 1: VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011
SAMMANSÄTTNING
Basement LANs råd har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Ordförande – Björn Sanders
Sekreterare/Vice Ordförande – Einar Smith
Kassör – Rasmus Björklund
IT – Sebastian Pfaff
Ledamot – Johan Helgstrand
Ledamot – Ivan Carlestam (till september 2011)
Ledamot – Oscar Håkansson (till september 2011)
Ledamot – Olof Jönsson (från september 2011)
Ledamot – Aidin Shafiei (från september 2011)

MÖTEN
Rådet har under verksamhetsåret haft 8 möten:
18 februari 2011
Konstituerande möte
16 mars 2011
Protokollfört möte
29 april 2011
Protokollfört möte
19 juli 2011
Protokollfört möte
10 augusti 2011
Protokollfört möte
30 augusti 2011
Protokollfört möte
29 september 2011
Protokollfört möte
10 november 2011
Protokollfört möte

REPRESENTATION
Under verksamhetsåret har vi inte haft några delegat på sveroks årsmöte, men tre personer från
rådet (Olof Jönsson, Einar Smith och Björn Sanders) närvarade på Dreamhack Winter 2011.

EVENTS
Under verksamhetsåret har rådet arrangerat 4 dator-LAN, 1 konsol-LAN och 1 extrainsatt
medlemsmöte. Därav 2 av 4 LAN har varit under varumärket Spektrum och varit större LAN.
Utvärderingar från de separata LAN’en finns i rådsmötesprotokollen på vårt forum
(www.basementlan.se/forum) under protokoll-sektionen.
19-20 mars 2011
17-20 april 2011
3 juni 2011
17-19 juni 2011
2-4 september 2011
3 september 2011
29 oktober -2 november 2011

Konsol-LAN, Wickmanska i Lund
Spektrum 2.0, Svaneskolan i Lund
Nightgibb på Game Center, Lund
Utomhus-LAN, Mårtens Fälad i Lund
30-personers LAN, Östra Torn i Lund
Extrainsatt årsmöte, Östra Torn i Lund
Spektrum Höst 2011, Polhemskolan i Lund
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SAMARBETE
Under verksamhetsåret så har samarbetet med Ung Pirat Lund avvecklats på grund av illvilja från
deras sida. Vi har jobbat för att bibehålla våra goda kontakter med kommunen och ett tätt och
lukrativt samarbete med ungdomssamordnarna. Utöver detta har vi även börjat prata med andra
föreningar i regionen.

ARBETE
Under verksamhetsåret så har rådet jobbat mycket med att stärka varumärket Basement LAN både
extern och internt. Kommunikationen till medlemmar har forslats mer över till facebook och gruppen
har nu knappt 150 medlemmar. Externt så har vi jobbat på en enhetlig design och även aktivt
rekryterat medlemmar på skolor och kulturnatten i Lund.
Utöver Basement LAN har vi tagit fram ett nytt varumärke ”Spektrum” som ska var namnet på våra
större LAN. Här har vi jobbat speciellt hårt och de två Spektrum vi har arrangerat har helt klart varit
vår huvudfokus både i nuläget och i framtidsplaneringen.
Rådet känner att vi under verksamhetsåret skapat mycket mer rutin och utvecklat föreningen från en
liten förening till något som är känt i hela Lund.

Bilaga 2: Ekonomisk Berättelse
Förbrukningsvaror
Fika
Inventarier
Kioskinköp
Lokalkostnad
Körersättning
Annan Utgift
Sverokbidrag
Medlemsavgift
Annan Inkomst
Kioskintäkter
Kontantinsättning
ingående saldo
Tävlingspriser

Totalt in
Totalt ut
Resultat
Saldo

-1 026,00 kr
-538,00 kr
-6 083,00 kr
-17 808,00 kr
-7 686,00 kr
-1 512,00 kr
-746,50 kr
9 300,00 kr
8 550,00 kr
7 516,00 kr
12 822,00 kr
0,00 kr
9 133,50 kr
-7 839,00 kr

43 364,00 kr
-48 414,50 kr
-5 050,50
4 083,00 kr
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Bilaga 3: Revisionberättelse för 2011
Jag har tillsammans med delar av styrelsen gått igenom föreningens räkenskaper, granskat
föreningens kvitton och ekonomiska papper, sett till att styrelsen använt föreningens tillgånga på ett
sådant sätt att de hållit sig tillräckligt mycket till föreningens syfte, budget och verksamhetsplan att
man kan anse att styrelsen inte förskingrat några penga, använt föreningens tillgångar till personliga
syften eller varit delaktiga i korruption. Jag finner att ekonomin är i sin ordning.
Min granskning av styrelsens ekonomi och verksamhet har genomgående präglats av noggrannhet
och god evisionssed. Jag har i min granskning funnit att styrelsen skött sig väl under året. Därför ykar
jag infö mötet att:
-

Utifrån de uppgifter som funnits mig och mötet tillgängliga ge den avgående syrelsen för
verksamhetsåret 2011 ansvarsfrihet.

BILAGA 4: VERKSAMHETSPLAN 2012
Under 2012 planerar Basement LAN att arrangera två större LAN vid namn Spektrum samt ett antal
mindre LAN för omkring 30 personer. Vi har även som intention att upprepa den lyckade resan till
Dreamhack. Rådet kommer även att jobba för att samtliga eller i alla fall alla stora LAN ska utstråla
mer seriositet samt att synas på intressanta platser för att rekrytera fler medlemmar.
Vidare vill rådet avveckla sin exekutiva roll i föreningen och istället ha crewgrupper som har
ansvarsområden såsom PR och IT. Dessa kommer att få en budget och ett uppdrag tilldelade sig och
får relativt fritt mandat att utföra sin uppgift och fördela sin budget.
Rådets ska, i enighet med stadgarna, jobba tydligare för att främja e-sport och e-sportslag.
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Bilaga 5: Budget 2012
Inkomster
Bidrag

Sponsring
Försäljning
Övriga Inkomster

Vad?
Sverok Grundbidrag
Sverok Medlemsbidrag
Kommunstöd

Index Antal Summa
2000
1 2000
40 200 8000
12 1300 15600
0
0
0
Kioskverksamhetsvinst
0
0
0
Medlemsavgifter
100 200 20000
Skulder
7992
Total inkomst:
53592

Utgifter
Transport

Material

Externt

Övrigt

Vad?
Körersättning
Bil-/Släphyra
Reseersättning
El
IT-Utskott
Övrigt
Medlemsrekrytering
Event-PR
Representation
Rådsmöten
Lokalhyra (små-LAN)
Lokalhyra (stor-LAN)
LAN-händelser
Turneringspriser
Total utgift:

Index
18,5
150
0
0
200
50
500
0
2000
200
38250

Balans:

15342

Antal Summa
100 1850
6
900
100
0 1000
13000
4000
2000
2
0
2
400
10
500
5 2500
2
0
2 4000
40 8000
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Bilaga 6:Proposition om bildandet av ett Crew
Under Basement LANs knappa två år så har rådet varit både beslutande och exekutivt organ för
föreningen. Detta har gjort att få personer har varit tvungna att göra väldigt mycket under våra stora
LAN och att möjligheten för att allkolera fler resurser vid behov har varit svårt. Därför så vill vi ändra
på strukturen i föreningen och separera det beslutande och det exekutiva organet.
Det beslutande organet kommer att vara det valda rådet, här kommer frågor om budgetering,
inriktning och om ett LAN ska bli av eller inte fattas.
Det exekutiva organet, det vill säga de som planerar och utför, ska bli det så kallade ”Crew”. Crew ska
inte nödvändigtvis vara ett begränsat antal medlemmar och ska kunna expanderas vid behov.
Dessutom så ska man kunna vara med och göra det man själv brinner för och tycker är roligt snarare
än hur det har varit nu när alla i rådet har gjort allt.
Rådet har redan på test skapat följande grupper och tänker sig också att dessa kommer bli grunden
till ett så kallat Crew.
IT-gruppen:
Basement LANs IT-grupp är den grupp som har hand om samtliga IT-frågor och planering innan och
under ett LAN samt att sköta det tekniska kring hemsidan.
Innan ett LAN är gruppen ansvarig för att säkerställa att alla dedikerade servrar som
turneringsansvariga önskat finns på servern samt att de fungerar och är konfigurerade rätt.
Vid uppbyggnaden är IT-gruppen ansvarig för utsättning och uppkoppling av nätverksutrustning
såsom switchar, router etc. samt konfigurering av allt som behövs för att nätverket ska fungera. Så
många som möjligt ur IT-gruppen ska vara med på detta eftersom det är essentiellt att veta hur saker
är uppkopplade och konfigurerade för att senare kunna eventuellt felsöka.
När LANet pågår ska minst en gruppmedlem alltid vara tillgänglig. Detta är inte lika med vaken, man
kan väcka folk. IT-gruppen är då ansvarig för att fixa eventuella nätverksproblem som uppstår samt
hjälpa folk som har problem med nätverket. I mån av tid bör man också hjälpa de som har problem
med att få igång sina spel, men detta gäller alltså endast i mån av tid.
IT-gruppen är även ansvarig för att det tekniska kring hemsidan fungerar, men inte för att uppdatera
dess innehåll.
Det finns inga specifika poster förutom IT-chefen. Målet är att alla ska kunna göra samtliga
arbetsuppgifter. IT-chefen har som enda särskild uppgift att koordinera arbetet. De arbetsuppgifter
som handlar om förberedelse inför ett LAN delas upp i tid innan.
PR- och externtgruppen:
Innan lan
-

Icke-indirektmarknadsförd information om större lan bör finnas tillgänglig 2-3 månader förre
utsatt datum för lan.
Information kring både stora och mindre lan skall finnas på Facebook, vår hemsida samt på
skolor och andra ungdomsrelaterande establishemang.
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-

Direktmarknadsföring skall medlas på så många kommunala skolor som möjligt(Inte vid
mindre lan). Undersöka om fler mötesplatser är lämpliga för ”lanbord”.
Ta hjälp av en grafisk kunning och skapa en lämplig poster för större lan. Motivet kan tryckas
på flyers som sedan delas ut vid direktmarknadsföring.
Söka kontakt med medier, te.x lokala och regionala tidningar för publicitet.
Söka samarbete med andra organisationer som föreningen kan ha nytta av

Under lan
-

Se till att medier får en bra bild av verksamheten
Ordna ett bra sätt att (gärna med projektor samt Powerpoint) meddela information till
deltagarna
Fotografera turneringsvinnare och annat

Efter lan
-

Publicera foton som togs under LANet på hemsidan och eventuellt på Facebook
Skriv eventuellt tackbrev till samarbetspartners
Gör en utvärdering av arbetet samt resultatet av arbetet och vad som kan förbättras till
nästa LAN. Utvärderingen sammanfattas skriftligt

Övrigt
-

Se till att de krav som samarbetspartners ställer uppfylls enligt överenskommelse

Eventgruppen:
Eventgruppen består av två delar: Event och tuneringar för kommande lan.
Event-delen ska se till att det händer något kul under kommande lan. Ett event ska vara en paus från
datorspelande och något kul och socialt för alla lanbesökare. nästan allt går att göra, bara det är
välplanerat och genomtänkt.
Tunerings-delen handlar om är att planera alla tuneringar under ett lan. välj spel, gör schema, skriv
regler. Det är viktigt att välja spel som har många spelare, många tittare och är competetive men
samtidigt ha en balans så det finns något för alla sorters gamers.
Schemat bör göras så att de spel som tar lång tid får det. spel med många tittare får bättre tider.
variera – inte för många spel av samma genre i rad. Regler ska kunna förstås av alla men samtidigt
ha med alla detaljer. ta hjälp av någon insatt. En ansvarig för varje tunering krävs - som är, eller blir,
insatt i spelet, ser till att tuneringen startar enligt schema och att regler följs.
Saker att tänka på till de flesta spel:
Vilken server (ifall online-only spel).
Vilka banor ska spelas.
Hur bracketen ska se ut (group play? doubble elimination?).
Hur många matcher i varje runda (viktigt för att hålla tidsschemat).
Vad som är tillåtet.
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I varje Crew-grupp ska ledas av en rådsmedlem som har det kommunikativa ansvaret mellan de olika
grupperna samt till rådet.
Tanken är att dessa grupper ska jobba med allt från förberedelser för LAN, utförande av LANet,
utvärderingen av LANet och allmänna uppgifter kring föreningen mellan LAN, som ligger i linje med
den gruppens område.
Därför yrkar vi…
…att rådet ges i uppgift att starta ett exekutivt organ vid namn Crew.
…att Crew består av en crewledningsgrupp, en IT-grupp, en PR- och externt-grupp, och en eventgrupp. Beskrivningen av gruppernas arbetsuppgifter bör vara i linje med det som står i beskrivningen
ovan.
…att rådet ska verka för att själva inte vara ett exekutivt organ längre.
...att följande läggs in i verksamhetsplanen: ”Vidare vill rådet avveckla sin exekutiva roll i föreningen
och istället ha crewgrupper som har ansvarsområden såsom PR och IT. Dessa kommer att få en
budget och ett uppdrag tilldelade sig och får relativt fritt mandat att utföra sin uppgift och fördela sin
budget.”

Bilaga 7: Proposition om Agenda för Basement LAN
Basement LAN har växt sedan vi grundades vintern 2010. Det som började som en liten rolig grej för
ett kompisgäng har utvecklat sig till en seriös förening med framtidstankar. Dessa framtidstankar har
rådet konkretiserat och skapat en så kallad agenda av. Det vill säga en vision och tydliga mål för nästa
årsmöte, denna agenda måste kontinuerligt uppdateras med nya mål och förbättrad vision. Rådet
tycker att det bör ligga i förenings intresse att själv besluta om sin framtid och lägger därför fram
detta på årsmötet som en proposition.
Därför yrkar vi…
…att ”Agenda för Basement LAN” (läses nedan) ska antas som agendan för Basement LAN under
2012-års verksamhetsår.
Bilaga ”Agenda för Basement LAN”:

AGENDA FÖR BASEMENT LAN
BAKGRUND
Basement LAN är en LAN- och e-sporsförening med säte i Lund. Vi grundades 21 mars 2010 och har
sedan dess arrangerat flertal lyckade LAN och spelträffar, med varierande storlekt från 20 till 100
personer. Utöver det så äger vi en server och har en egen hemsida.

VISION
Basement LAN ska verka för att LAN arrangeras till en billig kostnad som alla har råd med. Varje LAN
ska vara förknippat med en positiv känsla som bygger på social och sportslig utveckling, och alla
deltagare ska känna att det var värt pengarna. Detta byggs upp kring tre verksamhetspunkter:
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1. Varumärket Spektrum ska stärkas och fortsätta expandera för att bli Skånes stora LAN som
arrangeras två gånger årligen; storebror Dream Hack är en förebild. Namnet ska bli allmänt
känt och vara något man pratar om.
2. Vi ska behålla vår sociala lågskaliga verksamhet med mindre LAN i storleksordningen 30
personer. Dessa ska ses som en social grej och möten ska premieras över spelkänsla och
träning.
3. Virituella spelträffas ska arrangeras kontinuerligt.

1-ÅRSMÅL (MÅL TILL DECEMBER 2012)
Vid årsmötet i december 2012 ska Basement LAN ha:
 Arrangerat ett Spektrum för 200 personer.
 Arrangerat minst tre (3) mindre LAN.
 En IT-grupp med minst tre (3) medlemmar.
 En bygg-/riv-grupp med minst tre (3) medlemmar.

Bilaga 8: Övrig fråga a) Motion angående satsning på infrastruktur
Basement LANs nuvarande infrastruktur är skalad för en mindre mängd spelare, vilket man lätt
märker om någon spelar datorspelet Minecraft samtidigt som några spelar datorspelet Team Fortress
2 på organisationens så kallade spelserver. Sättet man märker detta på är att det uppstår
fördröjningar i spelen, även kallat lagg, vilket är något som en organisation av Basement LANs storlek
och syfte inte borde ha ett problem med.
Tittar man på §4 Syfte i stadgarna så stadgar de följande: ”Föreningens syfte är främst att främja
esportspelande och LAN för, främst men inte begränsat till, föreningens medlemmar.”.
Detta tolkar jag som att man skall kunna använda sig utav delar av organisationens infrastruktur för
e-sport, vilket det i nuläget inte är möjligt om alla medlemmarna vill delta.
Därför yrkar jag ...
… att årsmötet ger IT-ansvarig i uppgift att innan februari 2012 utreda möjligheten att investera i
infrastruktur, med vikt mot server hårdvara.
… att årsmötet ger IT-ansvarig i uppgift att innan februari 2012 tagit fram ett förslag på investering i
infrastruktur, med vikt mot server hårdvara.
… att årsmötet ger rådet i uppgift att innan februari 2012 gett IT-ansvarig en budget för att kunna
investeringen i ny infrastruktur.
… att årsmötet ger IT-ansvarig i uppgift att innan mars 2012 utreda möjligheten att effektivisera den
nuvarande infrastrukturen.
… att årsmötet ger IT-ansvarig i uppgift att innan april 2012 effektiviserat den nuvarande
infrastrukturen.
Patrik Greco
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Bilaga 9: Övrig fråga b) Motion angående utredning av bildandet av
Spektrum Ekonomisk förening
Basement LAN har lyckats mycket bra med Spektrum och för att kunna öka omsättningen och
således öka storleken på Spektrum bör man se över hur detta kan lösas. Ett sätt skulle vara att göra
Spektrum till en ekonomisk förening där Basement LAN är medlem.
Därför yrkar jag ...
… att årsmötet ger rådet i uppgift att utreda möjligheten att skapa Spektrum Ekonomisk förening.
Patrik Greco

Bilaga 10: Övrig fråga c) Motion angående bokning av lokal inför
nästa Spektrum
Basement LAN var ute i mycket sen tid inför senaste Spektrum bland annat på grund av långsam byråkrati
hos lokal uthyraren.

Därför yrkar jag ...
… att årsmötet ger rådet i uppgift att boka lokalen för nästa spektrum innan 2012-01-15
Patrik Greco
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