Protokoll för rådsmöte 15 augusti -12
Hemma hos Rasmus, Borgåsslingan 8
Närvarande ledamöter:
Rasmus Björklund
Sebastian Pfaff
Patrik Greco
Gustav Alvsten
Björn Sanders
Närvarande observatörer:

Dagordning
Mötet öppnades 15:e augusti kl 17:42
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
Inget nytt att rapportera.
5. Statusuppdatering från, samt uppdrag till, utskotten
a. Event
Inget att rapportera.
b. PR
Rekryteringssidan är uppe och hittills har vi tolv ansökningar, hur detta ska
behandlas behandlas längre ner i protokollet.
Vi vill lansera en rekryteringkampanj i början av hösten/skolstarten. För anslag till
material se §6.
Tröjor för försäljning på nästa Spektrum är en bra idé.
c. IT
IT har lagt upp en plan för hur LAN upp till 4000 personer ska ordnas.
Begränsad rekrytering sker.
En migrering från Loopia är på gång.
d. E-sport
Ännu ej konstituerad. Björn och Mattias ges i uppgift att konstituera utskottet.
6. Anslag till rekryteringsmaterial
Föreningen har inte råd till ett sådant anslag just nu.
7. Utvärdering av events
a. UtomhusLAN
För lite folk både funktionärer och deltagare. Allt annat fungerade bra. Vi vill
gärna göra det igen!
8. Framtida LAN
a. Spektrum 4.5
Stryks.
b. Spektrum 5.0
i. Lokal
Arenan.

ii. Tid
4 dagar under perioden 2-6 januari.
iii. Ekonomi
Vi ska sikta på att gå plus 20 000. Björn redovisar ett budgetförslag till
nästa möte.
c. 30-pers LAN
i. Lokal
Två platser i Skåne. Förslagsvis Lund och Veberöd/Kävlinge/Lomma.
ii. Tid
28-30 september.
d. HöstlovsLAN
i. Lokal
Skolmatsal eller liknande.
ii. Tid
4 dagar under perioden 26/10-4/11.
iii. Ekonomi
Vi siktar på att gå plus minus noll, men godtar en förlust på upp till 10 000
kr.
e. TågLAN
Sebbe lyfter sin utopiska idé om ett LAN på tåg.
9. Beredning av val
a. Beslut om nominering av kassör
Rådet kommer inte nominera någon kassör.
b. Beslut om nominering av valberedning
Vi bör gemensamt ta fram ett färslag till valberedning.
10. Mål med verksamheten
a. Seriositet
Vikten av att vara seriösa diskuterades.
b. Arbetsmoral
Det är viktigt att skapa emotionella förbindelser till föreningen genom att skapa
en vi-känsla och få alla funktionärer att känna sig delaktiga och uppskattade.
Rasmus ska undersöka möjligheten att ha en crew kick off/fest.
11. Server
Inget beslutades.
12. Diskussion kring stadgeförändring
Diskussion om förändring av möteskallelserutinen i stadgarna.
13. Funktionärer
a. Värvning och återaktivering
Det finns en poäng i att ha en “rekryteringsansvarig” i PR-crew.
b. Dubbla poster
Detta bör vi undvika, är en plan B.
c. Ansökningar
Ansökningar ska skickas till respektive crew-ledare, funktionärer ska skickas till
event.
14. DH-bussen
PR gör ett event på facebook och utlyser platsen som chaufför gratis. Beroende på hur
många vi blir kör vi minibussar eller storbuss.
15. Statusuppdatering från interna projekt
a. Bidragsmaximering
Inget nytt att rapportera.

b. Nya hemsidan
Forumet är ej längre en officiell kommunikationskanal, “Nya hemsidan” ges fritt
spelrum att döda den.
Prognosen är att sidan blir försenad en aning.
16. Tolkning av “Principbeslut för CREW-grupper i Basement LAN”
Frågan bordläggs.
17. Princip angående utlåning av prylar
Vi beslutade att anta följande princip för utlåning av prylar.
Basement LAN kräver att den som lånar utrustningen utöver att lämnar tillbaka rätt
utrustning på utsatt tid rapporterar in sin träff som ett Basement LAN-evenemang där
alla personer mellan 12 och 20 bosatta i Lund rapporteras in med personnummer till
Basement LAN samt betalar 10 kr per person och påbörjad tredygnsperiod. Om detta
inte fullföljs så kommer Basement LAN debitera en adekvat avgift till den som lånade/
hyrde.
För utrustning till ett värde under 5000 kr krävs godkännande endast av två
rådsledamöter och att ett kontrakt skrivs.
För utrustning till ett värde över 5000 kr krävs godkännande av rådet och att ett kontrakt
skrivs.
18. Information om Google Apps
Greco informerar som Google Apps.
Alla mail angående Basement LAN ska gå via @basementlan.se-adresserna.
Vi bör ha en kort genomgång på nästa crew-möte.
19. Politik
Allt som skrivs i Basement LANs namn ska godkännas av rådet.
20. Extrainsatt årsmöte
a. Tid
30/9 klockan 15:00.
b. Kallelse
Sköts av PR.
c. Plats
Samma ställe som LANet i §8.c.
21. Övrigt
a. Sveroks årsmöte
Frågan bordläggs till nästa möte.
b. Kollektivetavtalet
Ännu ej påskrivet.
c. Sverokbidrag
Ännu ej sökt.
d. Blizzard
Kontakten är tagen men de har inte svarat ännu.
e. Starcraft 2-pris
Björn fixar.
f. Lost and Found
Sebbe fixar ett beslutsunderlag till nästa möte.
22. Nästa möte
26/8 13:00-18:00.
Mötet avslutades 15 augusti, klockan 20:42.

