Protokoll för rådsmöte 27 december -11
Närvarande
Rasmus Björklund
Björn Sanders
Aidin Shafiei
Patrik Greco
Mattias Rubenson
Närvande observatörer
Jonathan Ridell
Dagordning:
Mötet öppnades 27 december klockan 13:00.
1. Genomgång av föreningens ekonomi
Vi har fått in en konstig inbetalning från kommunen på 300 kr, bör kollas upp.
Rådet har uttalat sin önskan om att få månadliga uppdateringar på ekonomin i form av kalkylblad (excell).
2. Statusrapport från utskotten
2.1. Event
Har inte ringt Bengt (djingis) men gör det idag. Fagotten är mailad, avvaktar svar.
Rekrytering: Max Larsson (infra+säk), Daniel Magnusson (infra+säk), Olof Jönsson (turnering).
Gjort en mindmap av arbetsuppgifter.
2.2. Pr/info
Börjar få ut info om detta LAN så fort vi vet lokal.
Rekrytering: Rode Grönkvist (info+grafik), Hampus Jarleborn (hemsideredaktör), Viktor Dagner (film).
2.3. It
Kärntruppen (Pfaff, Greco, Wille och Rasmus) och lärlingarna (Jesper, Aidin). För att få ett bra och framtidssäkert
utskott.
Placeringen av servern är ett problem som bör lösas.
Spelservrarna är på väg upp - bör vara uppe till LANet.
Uppgradering av hårdvaran har det funderats på.
3. Ansvarsfördelning mellan utskotten
Frågan bordläggs.
4. Val av framtida mötesformer
Rådet föredrar fysiska möten men vi tar till Skypemöten vid behov.
Rådsmöten bör kallas minst 48 timmar innan via mail och påminnas 1 timme innan via sms, ansvaret för
möteskallning ligger på ordförande.
5. LAN 3-5/1
5.1. Vad behöver göras?(I grova drag)
Inhandling av kioskvaror bör göras (event).
Fixa tillbaka det vi lånade ut (Björn fixar).
Lokal bokas (event), se nedan.
Information ska spridas (PR).
Turneringsschema (event).
Logistiken kring uppackning och nedpackningen (event).
Streckkodsläsare till kiosken (event // IT).
5.2. Budget

Utöver streckkodsläsare (600 kr) behövs inget mer än utlägg.
Turneringspriser (200 kr) bör vara så billiga som möjligt.
Lokal (1000 kr) får kosta vad den kosta vill.
5.3. Lokal
Fagotten är mailad och djingis ska ringas. Lokal ska vara fixad innan 30 december.
Einar bör kontaktas för att få "kompispris" på djingis.
6. Spektrum vår 2012
6.1. Vision och mål
Vision:
-250 personer.
-100% nöjdhet (4 av 5), 50% supernöjdhet (5 av 5).'
-Bra turneringar och möjlighet att göra annat än att bara spela dator.
Mål:
-150 personer.
-Minst 80% ska vara nöjda (ge minst 4 av 5 i betyg).
6.2. Ekonomi
Rådet lägger till kassören att se över budget inför Spektrum.
6.3. Lokal
Polhemskolan är kontaktad via mail men har inte svarat.
Kävlinge är ett alternativ men vi bör fundera på om läget är värt det.
Vi bör se oss om efter ytterligare lokaler. Alternativ:
Lilla hallen i arenan.
6.4. Datum
30 mars rigga
31 mars (19:00) - 3 april (10:00)
alt. 31 mars rigga
1 april (19:00) - 4 april (10:00)
6.5 Vad behöver göras redan nu?
Fundera över bord och stolar.
Lokal.
Budget.
Sponsorer (kommunen, turneringspriser, nya och gamla).
7. Övrigt
7.1 Dokumenthantering / FTP
Wuala eller FTP på servern. IT tar hand om saken.
Mötet avslutades 27 december klockan 14:37.

