Protokoll för rådsmöte 27 mars -12
Skarpan, Skarpskyttevägen 18b
Närvarande ledamöte:
Patrik Greco
Sebastian Pfaff
Mattias Rubenson
Aidin Shafiei
Gustav Alvsten
Rasmus Björklund
Nävrvarande observatörer:
Mårten Tryding
Jonathan Ridell
Dagordning
Mötet öppnades 27 mars kl 18:40
1. Val av mötesordf.
Rasmus Björklund väljs till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Mattias Rubenson väljs till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Hittas här.
4. Ekonomisk rapport
a. Björn bör till nästa möte utbilda Gustav i hur Sveroksbidragssökningen går till.
b. Efter spektrum så bör vi göra en undersökning samt sammanställa alla olika
bidragsmöjligheter så att vi bidragsmaximerar.
c. Vi har 9436 kronor likvida medel.
d. Gustav ska avgöra ifall vi ska handla med faktura, och om vi ska handla på
axfood eller martin olsson.
5. Statusuppdatering från utskotten
a. Event
Det händer väldigt mycket just nu. Anton Karlsson är bouncer mellan 19 och 02
varje dag under lanet.
b. PR
Det mesta är klart nu, bara streamandet är ännu oklart. Den sista insatsen har
gett resultat - ungefär 50 anmälda på tre dagar.
c. IT
Konfigurerar servers och andra nätverkstjänster.
Kodar bottar.
6. Föreningens ekonomi
a. Vad är problemet?
Vi har få likvida medel och nästan ingen buffert för oförutsedda kostnader. I
dagsläget förlitar vi oss på att allting funkar och inga problem med bidrag etc.
uppstår. Vi vill inte att föreningens medlemmar ska behöva betala en konkurs.
b. Hur löser vi det?

Vi ska på lång sikt bygga upp en buffert, genom att gå med lite vinst på båda
Spektrum. Vi beslutade att höja priset på Powerking (förslag: 10 kr/burk, 2 för 15
kr), samt att ta ut 1 krona vinst på varje slush som säljarna lyckas sälja. Vi bör
fortsätta ha detta i bakhuvudet när vi jobbar med föreningen.
7. Sveroks e-sportssatsning
Vi vill avvakta och inte gå med i Sveroks satsning än. Vi planerar att genomföra
motsvarande eget, med start i våra onlineturneringar.
8. Rådshelg
Vi bör ha en helg i tidig sommar (april-maj-juni) där vi har möte hela lördagen,
teambuilding på kvällen samt mer möte på söndagen. Eventuellt kombinera med
utvärdering av Spektrum 4.0.
9. Spektrum 4.0
a. Ekonomi
Budgeten sågs över och uppdaterades efter dagsläget.
b. Pizza
Marco Polo: 40 kr/pizza, 1,75h.
Chadis: 45 kr/pizza, 1,25h.
Doner: 50 kr/pizza, 1,25h.
Vi vill ha pizza från Marco-Polo. Vi tar 50kr/styck i vår försäljning.
c. Crewtröjor
Crewtröjorna till lanet är beställda. De är gula med svart tryck. Det finns planer
på att skaffa även svarta t-shirts och skilja på crew-tröjor och bml-tröjor.
d. Hyresavtal
Kommer skickas till Björn Sanders inom kort underskrivet av arenan. Opåskriven
variant finns på mailen.
Övrigt
10.
a. Hantering av personuppgifter på hemsidan
Det finns brister, men vi bordlägger frågan till efter Spektrum.
b. Transport till DHS12
Bordlägges.
c. Profilmaterial
Se punkt 9c.
d. “Victoria 2”-LAN
Inget nytt att rapportera.
e. Mo-SMS-pengar
Finns 1,2k just nu, vi låter pengarna vara där tills vidare.
f. Medlemsavgiftshantering
Vi ser hur vi kan lösa fakturering för att gamla medlemmar enkelt ska kunna
förnya sitt medlemskap. Frågan bordläggs tills efter Spektrum.
g. Arvode för kioskarbetare?
Nej.
Mötet avslutades 27 Mars, klockan 20:39.

