Protokoll för rådsmöte 19 juni -12
Ursprungsplenum, Kollegievägen 29
Närvarande ledamöte:
Gustav Alvsten
Sebastian Pfaff
Patrik Greco
Mattias Rubenson
Aidin Shafiei
Björn Sanders
Rasmus Björklund
Nävrvarande observatörer:
Tove Sanders
Dagordning
Mötet öppnades 19 juni kl 20:48
1. Val av mötesordf.
Rasmus Björklund valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
a. Slush
Slush-kompaniet har fakturerat oss 3330 kr, och rådet godkänner den.
b. Kollektivet-avtalet
Ännu inte färdigskrivet och påskrivet.
c. SESF-medlemskap
Ännu inte ansökt på grund av tidsbrist.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
5. Ekonomisk rapport
a. Likvida medel
Vi har cirka 18 000kr i likvida medel.
b. Sverok-bidrag
Ska sökas omedelbart.
c. iZettle-pengar
Rasmus ska sätta över dessa omedelbart.
d. MO-SMS
Dessa pengar ska vi behålla där och inte se som våra likvida medel.
6. Statusuppdatering från utskotten
a. Event
Inget att rapportera.
b. PR
Konstitutionen är under förändring.
Spektrum 4.0-filmen är på gång.
c. IT
IT har haft ett konstituerande möte. Kostitutionen är som följer:
Patrik Greco, Willhelm Wijkander, Måns Magnusson och en del vakanta platser.
Vi har switchar på gång från Danmark.
Lösenordlistor revideras.

d. E-sport
Ännu inte bildat. Rasmus jobbar på platsannonser. Vissa intressenter är
kontaktade.
7. Uppföljning av verksamhetsplan
a. Maj: Nyhetsbrev.
Saknar fortfarande några adresser. Bör skickas ut till de sista i veckan.
b. Juni: Spektrum tid och plats
Se §234234.
c. Juni: UtomhusLAN
Genomförs just nu.
d. Juni: Ung på Scen
Utfört. Se §8.
8. Utvärdering av events
a. Victoria II
7-12 personer. Väldigt trevligt och antalet var inte problematiskt.
Ställer sig frågande till 1-spels-LAN. Vi borde försöka igen.
En ekonomisk vinst för Basement LAN i och med många nya medlemmar. Dessa
måste vi se till att följa upp.
b. Ung på Scen
Ca 50-100 besökar och en del nya intressenter av Basement LAN nåddes.
Väldigt trevligt. Kostar dock en del med körersättning och i manstimmar.
Festivalstält är något vi bör fortsätta med om möjligt. Mer och bättre
marknadsföring av föreningen behövs.
c. UtomhusLAN
Fortlöper just nu. Utvärderingen bordläggs.
9. Nya hemsidan
IT behöver en server för ungefär 2500-3000kr. Rådet ställer sig bakom ett inköp av
detta.
Färgschemat redovisades.
10. Tolkning av “Principbeslut för CREW-grupper i Basement LAN”
Frågan bordläggs tills nästa möte där det ska stå i kallelsen.
11. Bidragsmaximering
Inget att rapportera.
12. Lista på tagna beslut
Följande tre beslut revs upp för att rensa lite i listan på tagna beslut:
“2010-04-14 Rådsmöte
Rådet beslutade att Wickmanska är vår huvudlokal.”
“2010-08-17 Rådsmöte
Rådet skall se till att spel mellan turneringarna ordnas för att minimera nertid.”
“2011-04-29 Rådsmöte
Tre riktlinjer för samarbete med Arenan
• Mys
• Billigt
• något extra”
13. Spektrum 4.5
a. Namn
Rådet beslutar att...
...det officiella namnet för nästa Spektrum i år är Spektrum 4.5.
b. Lokal
EOS-hallen - saknar el och nät, samt är dyrt.
Fäladshallen - pris ska förhandlas (preliminärt ligger det på 42kkr), det kommer

kosta minst 3.5kkr extra för el.
Arenan - är upptagen under hösten.
Högevall - bör kollas upp.
Gasque-salen - ska kollas upp.
Ännu inget beslutat.
c. Övrigt
Blizzard bör kontaktas redan nu.
Vi ska ta reda på vad vi kan få via Sverok från Bredband2.
14. Övrigt
a. Starcraft 2-turnering från Spektrum 4.0
Ännu inte avklarat.
b. Resa till Danmark
Det som går över våra Jo-Jo-kort går på IT’s budget.
c. Lost and found
Vi bör se över en princip på hur vi gör med Lost and Found-saker.
Sebbe ser över detta.
d. Allt deltagande sker på egen risk
Vi bör ha med “allt deltagande sker på egen risk” på alla arrangemang.
15. Nästa möte
Rasmus kallar till ett möte i slutet på augusti som också ska vara en halvårskick-off.
Mötet avslutades 19 juni, klockan 22:05.

