Protokoll för rådsmöte 28 april -12
Rasmus barndomshem, Borgåsslingan 8
Närvarande ledamöte:
Björn Sanders
Rasmus Björklund
Sebastian Pfaff
Aidin Shafiei
Mattias Rubenson
Gustav Alvsten
Patrik Greco
Nävrvarande observatörer:
Elisabeth Björklund
Jesper Björklund
Förslag på dagordning
Mötet öppnades 28 april kl 11:52
1. Val av mötesordf.
Rasmus Björklund valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs.
4. Ekonomisk rapport
Björn Sanders bör till nästa möte utbilda Gustav Alvsten i hur Sveroksbidragssökningen
går till.
Slush-kompaniet ska fakturera oss 3330 kr.
a. Ekonomisk rapport för Spektrum 4.0
Rapporten föredras. Förutom borden så är vi i fas med budgeten.
b. Generell ekonomist rapport
Likvida medel just nu: 13,37+kontanter.
5. Statusuppdatering från utskotten
a. Event
Skiss på uppgiftsbeskrivning.
b. PR
Rekrytering sker samt skiss på uppgiftsbeskrivning.
c. IT
Utreder möjligheten att outsourca programmering i föreningen.
Arbetsfördelningsmöte bör äga rum.
6. Sponsring av Wild Wild West Tjugotolv
Björn Sanders anmäler jäv i frågan då han sitter med i lägerledningen.
Vi beslutar att:
Basement LAN kan låna ut:
100mbit/s-switcharna, grenuttag, förlängningssladdar, 3-fas utrustning samt kyl
och frys. Wild Wild West Tjugotolv ersätter skadad eller borttappad utrustning till
inköpspris, samt betalar en symbolisk summa på 1 kr/deltagare. Basement LAN
ska ha möjlighet att göra reklam på lägret samt ha sina loggor på några viktiga

ställen. Om Wild Wild West Tjugotolv vill så kan vi göra ett event på lägret.
7. Formalia och ansvarsuppgifter på Rådsmöten och i Rådet
Vi ska försöka att vara tydligare med formalia på våra rådsmöten genom exempelvis
talarlistor, tydlig aklamation (ja-omröstning) och ajuorneringar (paus).
Inför rådsmöten är alla ledamöter lika, det finns fördelar med att ha olika personer på
sekreterar- och ordförande-rollen - detta bör vi sträva efter.
Alla i rådet ska bli bättre på att förbereda sig inför rådsmötena. Samt att rådsmötena ska
ha tydligare tidsgränser.
8. Basement Code
Patrik föredrar för förslaget att starta den ideella föreningen Basement Code med syftet
att koda till ideella föreningar samt att Basement LAN ska ha ett samarbete med dem i
alla kod-frågor.
Vi beslutar att:
Basement LAN ställer sig bakom bildandet av Basement Code samt deras
anslutning till Basement LAN. Principer angeånde underföreningar godkännes
och läggs till protokollet. Till nästa årsmöte ska vi lägga en proposition om att
lägga till denna princip till stadgarna.
9. Spektrum 4.0
a. Pris till SC2 tvåan
Björn Sanders ansvarar för att ge priset till Aidin Shafiei som ska ge den till Icolo.
b. Ekonomisk berättelse
Se §4.a.
10. Val av crewsamordnare
Eftersom vi inte känner att vi har någon samordnare som vi kan lägga fullt förtroende för
just nu så beslutar vi att bordlägga frågan till nästa rådskonstituerande möte. När vi inte
har en crewsamordnare löses...
...konflikter som specifka fall av rådet.
...ansvarsfördelning av ordförande i Basement LAN.
11. Avtal med externa samarbetspartners
Bordläggs. Se protokoll 120414.
12. Hemsidesrapport från Mattias och Patrik
Just nu raggas kodare och generell översikt av gamla hemsidan görs. Rådet kan
löpande hjälpa till i dokumenten i mappen “Nya hemsidan” på google docs.
13. E-sportsatsning
Bordläggs. Se protokoll 120414.
14. Övrigt
a. Val av bank
Frågan remiteras till kassören med budgeten 1000 kr.
b. Transport till DHS12
Ingen transport till DHS12. Rådet ska arrangera en transport och samordning till
DHW12.
c. Victoria II-LAN
Frågan remiteras till Mattias Rubenson och Patrik Greco som har befogenhet att
lösa punkten på bästa vis.
d. Bidragsmaximering
Bordläggs tills nästa möte.

e. Lista på beslut
Bordläggs tills nästa möte.
15. Nästa möte
Ska kallas i enighet med protokoll 120414.
Mötet avslutades 28 april kl hh:mm.

Bilaga 1 - Princip för underföreningar
För att antas som underförening krävs att föreningen har minst fem medlemmar och delvis
verkar i enlighet med Basement LANs syfte och godkänner dess stadgar.
Underföreningar utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.
Det åligger underföreningar att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som
rådet behöver för att bedriva Basement LANs centrala verksamhet.
Underföreningar som bryter mot Basement LANs stadgar, skadar dess anseende eller
motarbetar dess syfte kan avstängas med omedelbar verkan av rådet. Nästkommande
ordinarie medlemsmöte beslutar om uteslutning av avstängd underförening.

