Protokoll för rådsmöte 6/6 -2012
Rasmus barndomshem, Borgåsslingan 8
Närvarande ledamöter:
Björn Sanders
Sebastian Pfaff
Aidin Shafiei
Patrik Greco
Mattias Rubenson
Rasmus Björklund
Gustav Alvsten
Dagordning
Mötet öppnades 6 juni kl 11:50
1. Val av mötesordf.
Patrik Greco valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll.
Punkter som bör tas upp:
■ Björn Sanders bör utbilda Gustav Alvsten i hur Sveroksbidragssökningen
går till.
● Ej avklarad ännu.
■ Slush-kompaniet ska fakturera oss 3330 kr.
● Ej avklarad ännu.
■ SC2 2:an: Björn Sanders ansvarar för att ge priset till Aidin Shafiei som
ska ge den till Icolo.
● Ej avklarad ännu.
■ Val av bank är remiterat till kassören.
● På bankfronten intet nytt.
4. Ekonomisk rapport
På kontot: Knappt 13 000 kr.
SI kontanter: 3250 kr.
En löpande bokföring finns numera på google docs.
Svinnet uppskattas till 60 kr.
5. Statusuppdatering från utskotten
a. Event
Lokalscoutar inför Spektrum:
EOS-hallen - saknar el och nät, samt är dyrt.
Fäladshallen - är på gång.
Arenan - är upptagen under hösten.
Högevall - bör kollas upp.
Bör börja med påsken redan nu för att ha framförhållning med arenan.
Har haft utvärdering av Spektrum.
Händer inte så mycket annat under sommaren.
b. PR
Film om Spektrum beräknas vara klar om ett par veckor.
Har träffat XORCE för ett hemsidesmöte.
PR ska leta finansiering av profilmaterial.

6.

7.

8.

9.

c. IT
IT finns inte i nuläget.
Omstrukturering av IT-utskottet
a. Hur ska it-organisationen se ut?
Patrik föredrar för sitt förslag.
Björn och Rasmus föredrar för sitt förslag.
Rådet beslutar att:
...vi stryker ett streck över IT-gruppen som den ser ut nu. All
arbetsfördelning, alla medlemmar och alla beslut tas bort. Därefter ger vi
IT-ansvarig förtroendet och ansvaret att själv konstituera en grupp runt
sig som fungerar efter de vision denna person har kring IT-arbetet. Han
skulle då få knyta till sig vilka personer han vill och utforma verksamheten
på det sätt han anser vara lämpligt - så länge gruppen följer principerna
för crew-grupperna och håller budget.
b. Val av IT-ansvarig
Patrik Greco nomineras till posten.
Patrik Greco lägger ner sin röst pågrund av jäv.
Rådet beslutar att:
...enhälligt välja Patrik Greco till IT-ansvarig.
Ung i lund
a. Vad Behöver göras?
TV-spel och TV ska hämtas från Terebi Ge-Mu på torsdag, Björn fixar.
Soffor och bord på Erikshjälpen klockan 10:00 på lördag, Björn med hjälp.
PR-material, PR fixar mha Björn.
Soffor och bord körs tillbaka på måndag, Björn och Oscar fixar.
b. Budget
Inga inkomster, inga utgifter.
c. Övrigt
Inget övrigt.
UtomhusLAN
a. Vad Behöver göras?
El från kommunen bör kollas upp.
Kiosken bör inventeras och möjligen kompletteras.
Tält måste fixar och slås upp.
Uppvärmning bör ses över.
Logistiken bör ses över.
Aidin fixar släp.
Bord: 8 bord på skarpan (16 platser), 1 biergarten hos Sebbe (3 platser), 1 hos
Björn (2 platser). Björn kollar med Wickmanska.
Stolar: Alla som kan tar med sig.
b. Budget
500 kr finns till el och turneringspriser.
c. Övrigt
Björn är ansvarig.
Patrik reserverar sig mot beslutet att genomföra utomhusLANet.
Victoria 2-Lan
a. Vad behöver göras?
Marknadsföra LANet, PR fixar.
Någon som kör.

Kiosken bör inventeras och möjligen kompletteras.
b. Budget
Inga inkomster, inga utgifter.
c. Övrigt
Mattias och Patrik är ansvariga.
10. Nya hemsidan
PR-gruppen beställer hemsidan av XORCE. Första extremskal i september,
förhopnningsvis tema samt grova skisser på hur det ska fungera (grundarbete).
Evenemang i november och basic funktioner.
Lanseras (ej med full funktionallitet) vid årsskiftet.
I mars bör även platsbokningen vara klar.
Arbetsplan finns på docs.
Två testversioner kommer finnas, alfa.basementlan.se och beta.basementlan.se
(alfa>krasch, beta>test). Basement LAN ska lösa serverplats till alfa och beta.
Rådet ställer sig frågande till hur platsbokningen ska fungera på Spektrum till hösten. PR
och IT bör se över detta.
11. Avtal med externa samarbetspartners
a. Custodes
Närvarade inte.
b. Kollektivet
Björn och Rasmus skriver ett avtal som kollektivet skriver på för underskrift på
nästa rådsmöte.
c. Slush-kompaniet
Vi avvaktar på förslag från Slush-kompaniet.
d. XORCE
Vi ser det som önskvärt att knyta dem så nära oss som möjligt, men vi har
förståelse för att de inte vill ha ett avtal.
e. ABF
Rådet beslutar att:
...vi ska starta ett samarbete med ABF mittskåne.
12. Spelfestival i Malmö
Det finns intentioner om att dra en spelfestival i Malmö där vi kanske kan vara
delansvariga för LAN:et. Vi är intresserade.
13. Svenska E-sportsföreningen (SESF)
Rådet beslutar att:
...vi går med i SESF.
14. Kulturnatten
Björn kontaktar Oscar för att kolla om han vill vara ansvarig för eventet, samt kollar om
ABF kan ge oss tältplats.
15. E-sportssatsning
a. Utformning
Rådet beslutar att:
...e-sportssatsning kommer genomföras genom bildandet av en Crewgrupp vid namn “E-sport”. Crew-gruppen ansvarar för att ta fram en
satsning som ska redovisas till rådet i slutet av Q3 samt beslutas av rådet
i slutet på Q4 och verkställas under 2013.
b. E-sportsutskott
E-sportsutskottet ska göra:
Turneringar på LAN
Spelserver
E-sportssatsning

Björns förslag till aktiviteter bör skickas med till e-sportsutskottet.
16. Tolkning av “Principbeslut för CREW-grupper i Basement LAN”
Beslut i enighet med den “Principbeslut för Crew-grupper i Basement LAN”-kladden som
finns på Google docs kommer tas nästa möte.
17. Bidragsmaximering
Björn, Rasmus, Gustav och vakant bildar en grupp för att genomföra
bidragsmaximeringsprojektet. Projektet ska redovisas löpande och slutredovisas i
november 2012.
18. Övrigt
a. Lista på beslut
Den finns på Google docs och sköts av sekreteraren.
b. Metod för uppföljning av utskottsarbete
Rådet rekomenderar alla utskott att ha tydliga arbetsplaner och dokumentation
av sitt arbete.
c. Dota2-turnering
Rådet vill ha en online DotA2-turnering där vi plockar ut två all-starlag som spelar
en showmatch på Spektrum. Möjligtvis en första uppgift för E-sportsutskottet.
d. Blizzard
PR ska kontakta Blizzard så tidigt som möjligt för sponsring och stöd för LANverksamhet.
e. SmåLANs-grupp
Vi borde starta en småLANs-grupp, möjligen beståendes av olika medlemmar i
Crew. Det är events ansvar.
19. Nästa möte
19:de juni 20:00-22:00 på Kollegievägen 29.
Mötet avslutades 6 juni, klockan 16:45.

