Protokoll för rådsmöte 8 december 2013
Björns korridor, Magistratsvägen 55L
Närvarande ledamöte:
Björn Sanders
Aidin Shafiei
Ivan Carlestam
Närvarande observatörer:
Willhelm Wijkander
Dagordning
Mötet öppnades 8 december 16:30
1. Val av mötesordf.
Ivan Carlestam valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregeånde protokoll genomgicks.
4. Ekonomisk rapport
Har inte hänt så mycket. Disconnect är en egen punkt.
Förvaltning och Pretours har fått pengar.
5. Statusuppdatering från utskotten
a. Spektrum
Rådet noterar att ingen rapport har inkommit. Björn Sanders föredrar för punkten.
Spektrumgruppen jobbar på och har utkristaliserat allt som behövs göras. På
måndag ska vi hålla ett arbetsmöte och avklara så mycket som möjligt..
b. Förvaltning
Rådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna (bilaga 1).
c. Esport
Rådet noterar att ingen rapport har inkommit. Ingen fanns för att föredra punkten.
d. PR
Rådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna (bilaga 2).
 Frågan om lastbil:
Rådet ger ansvaret för frågan till Spektrumgruppen.
e. SmåLAN
Rådet noterar att ingen rapport har inkommit. Ingen fanns för att föredra punkten.
f. IT
Rådet noterar att ingen rapport har inkommit. Wille föredrog för punkten.
IT har rekryterat lite nytt folk och samtalat med Disconnect om deras behov. IT
väcker också behovet för att prata om principerna för crew.
IT och Spektrum ska samtala om behovet av ITsupport på Spektrum 6.0.

g. Disconnect
Rådet tack för rapporten och lägger den till handlingarna (bilaga 3).
6. Disconnects ekonomi
Aidin föredrog för Disconnects ekonomi. Totalt gick arrangemanget 3000 kr back jämfört
med budget.
Till nästa möte ska ett utlåtande från rådet skrivas till Disconnect om hur vi känner för
situationen.
7. LAN på Norra Fäladen
Inget nytt.
8. Årsmöte 2013
a. Plats+tid
Hannes ska boka DMFlokalen.
b. Kallelse
Så fort Hannes har bokat lokal skickar Ivan ut en kallelse via mail och på
facebook.
c. Verksamhetsberättelse
Bordläggs till nästa möte.
d. Ekonomisk berättelse
Är påbörjad.
e. Budget
Budgetförslaget diskuterades.
f. Verksamhetsplan
Verksamhetsplansförslaget diskuterades.
Alla handlingar ska spikas på nästa möte.
9. GamerSweden.org
Björn tar över punkten.
10. Nordic Game, Malmö
Punkten bordlades tills Nataliya är närvarande.
11. Diskussion om Principer för Crew
Principerna gick igenom.
Rådet ska i början av nästa år kallar till ett möte för att diskutera organisationen.
12. Beslutsuppföljning
a. DMFlokalen
i. Beslut:
Se protokoll 131010 §8.
ii. Status:
Inget nytt. Kontrakt ska skrivas samt proposition till årsmötet.
13. Remitteringsuppföljningar
a. Crewtröjor  PR
Steelseries är kontaktade som potentiella sponsorer.
b. Pangafett.se  PR och esport
Punkten stryks.
c. GeC  PR

Samarbetet rullar på. Sverok är kontaktade för att hjälpa till att konkretisera
samarbetet.
14. Övrigt
Inget övrigt.
15. Nästa möte
På skype den 22 december kl 15:00.
Mötet avslutades 8 december, klockan 18:00.

Bilaga 1: Förvaltningsrapport
Vi har flyttat till özen, delat med kollek så att vi får ha en hylla där tills vidare, skrivit
verksamhetsplan och budget.

Bilaga 2: PRrapport
Niklas Hallgren
Jag har tagit kontakt med gymnasieskolor, grundskolor och högskolor/universitet främst i Lund.
Jag har främst försökt boka tider som vi kan vara på skolorna vid, men i många fall fått nöja mig
med affischering på skolorna. Jag har haft svårigheter att få tag på skolor, de flesta svarar inte
på meddelanden man lämnar eller på mail, så jag har i många fall ringt flera gånger till samma
skola."
Scengruppen
Scengruppen har fått en budget spikad av spektrumgruppen. Vi har börjat leta efter
crewmedlemmar men då vi är kräsna och vill ha människor med redan kunskaper inom ljud och
ljus. Vi har bokat utrustning från våra underleverantörer och nu har vi en fråga vi vill föra upp till
diskussion. Vi kommer oavsett vad behöva hyra in en lätt lastbil för alla scentransporter. Vår
fråga är om vi istället för att budgetera hela den hos oss kan dela på kostnaden hos alla grupper
och således används lastbilen av alla."
Sociala medier
Sociala medier saknar saker att tagga och kögga ut! Typ pepp video, priser till turneringar att
frästa med (vet det kommer efterhand). Annars börjar vi få koll på det nästa då Niklas Hallgren
har gjort ett extremt utmärkt arbete när det gäller att kontakta skolorna.
Utöver det håller jag på att snacka med GeC AkA GoodGames. Samt skall än snacka med
Gamestop och övriga trello uppdrag.
Sponsring
Sponsringen har blivit försenad på grund av att jag inte har haft särskilt mycket tid över, och
såledels har Björn Sanders fått ta över den från mig (Hannes). Tycker lite synd om honom. Men
han sköter det alldeles utmärkt så vitt jag har blivit infomerad.
Övrigt
Jag skulle vilja att Rådet pushar någon form av drive för mer "mänsklig" marknadsföring då PR
saknar tillräckligt med resurser för att driva folk till alla skolor vi har kontakt med. Diskuterar
gärna tillsammans med andra grupper såsom spektrumgruppen för att involvera dem i
groundmarknadsföringen.
Flyers och Posters har blivit försenade. Vi siktar på att få dessa upptryckta i veckan.

Bilaga 3: Disconnectrapport
Efter att blivit nekad av alla tänkbara lokaler i Lund fick vi i sista sekund goda nyheter från
Hjärupslundsskolan. Planering av LANet gjordes väldigt intensivt eftersom bokningsystemet inte
var på plats fören tre dagar innan. Trots det så bokades nästan alla platser. Allt kablasch var
instalerat och klart bara några minuter innan LANarna började komma. Något vi till nästa lan
måste ha testat ett par gånger innan. Vi alla var nervösa, ingen viste om det skulle funka, alla
utom en. En ny crewmedlem vars kunskpare är unika. Vi alla är nog överens om att det var tack
vare honom lanets internet mm fungerade felfritt.
Annars så gick allt prima, stämningen var alltid på topp. Bra turneringar, mycket uppskattade. Vi
hade dock till nästa LAN kunnat förbättra dess 'announcement' lite mer. En sak att lägga på
förbättringslistan är att ha bättre uppfattning om hur mycket som går åt i kiosken. Det blev en hel
del över så att säga. En snabb summering av den ekonomiska biten är väl att vi la för mycket
pengar på priser i förhållande vad vi tog i betalt för LANarna att komma.
Med detta sagt vill jag sammanfatta LANet som ett magiskt lyckat LAN. (4 av 5)

