Dagordning för rådsmöte 22 december 13
Skype
Närvarande med rösträtt:
Ivan Carlestam
Hannes Lindquist
Nataliya Leshchinska
Björn Sanders
Aidin Shafiei
Kristofer Jarbe
Inadjungerande rådsmedlemmar:
Willhelm Wijkander

Mötet öppnades 22 december kl 16:30
1. Val av mötesordförande
Björn Sanders valdes till mötesordförande.
2. Val av mötesordförande
Björn Sanders valdes till mötesordförande.
3. Julmiddag
Rådet ska ha en julmiddag som avtackning för rådet och crewledare. Nataliya är
ansvarig.
4. Årsmöte
a. Lokal?
DMF:s lokal är bokad den 28:de december kl 13:37.
b. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes och lades till protokollet.
c. Verksamhetsplan
Rådets förslag till verksamhetsplanen för 2014 godkändes och lades till
protokollet.
d. Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska berättelsen för 2013 godkändes.
e. Budget
Rådets förslag till budget för 2014 godkändes och lades till protkollet.
Mötet avslutades 22 december, klockan 16:30.

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2013
Basement LAN
LANförening i Lund
Sammansättning
Basement LANs råd har under verksamhetsåret 2013 bestått av följande ledamöter:
Ordförande – Ivan Carlestam
Kassör  Aidin Shafiei
Ledamot  Björn Sanders
Ledamot  Hannes Lindqvist
Ledamot  Nataliya Leshchinska
Ledamot  Kristoffer Jarbe
Ledamot  Patrik Greco (Avgick 1:e september)
Inadjungerad ledamot  Wilhelm Wijkander (1:e september och framåt)
Möten
20130110 Konstituerande rådsmöte
20130210 Protokollfört möte
20130303 Protokollfört möte
20130418 Protokollfört möte
20130806 Extrainsatt protokollfört möte
20130831 Protokollfört möte
20131010 Protokollfört möte
20131113 Protokollfört möte
20131208 Protokollfört möte
20131222 Protokollfört möte
Representation
Basement LAN har skickat en delegat till Sveroks årsmöte. Lunds kommun tycks ha fått upp
ögonen för BML, vilket bl.a. har yttrat sig i en förlustgaranti för Spektrum 5.5. BML har synts i ett
flertal artiklar/notiser i lokala tidningar, främst i samband med Spektrum. BML har medverkat vid
andra sammanhang än LAN, t.ex med konsollkvällar på fotbollsnatten på Victoriastadion, Ung på
Scen i Stadsparken och på fritidsgårdar.
Events
Basement LAN har under året arrangerat 2 st Spektrum, 1 st onlineturnering i Dota 2 men bara
2 st småLAN (3 om man räknar disconnect). Detta förklaras av att SmåLANsgruppen har varit
väldigt turbulent, t.ex. med ledamöter som flyttat utomlands. Däremot har vi haft ett par
konsollkvällar i andra sammanhang, och vi har även hållit i ett par turneringar på Game Center i
Lund.
Årets arrangemang

20130102 Spektrum 5.0
20130322 ZoneOut Spring ‘13
20130414 Dota 2 onlineturnering
20130601 Ung på Scen 2013
20130814 Spektrum 5.5
20131012/13Spektrum 6.0 Pretours
20131026 Disconnect + Pretours
20131108 CrewLAN
20131123/24Spektrum 6.0 Pretours
20131128/29Spektrum 6.0 Pretours
20140103 Spektrum 6.0
Lagverksamhet
BML har strävat efter att rekrytera ett esportlag. Laget för Dota 2 blev aldrig av pga brist på
intresse hos lagkandidaterna. Däremot har vi nu ett HoNlag som vi håller på att utarbeta ett
samarbete med.
Organisation
Det har gått ett år sedan omstrukturering av BML och arbetet med detta har fortgått. För att få
detta att funka optimalt måste ansvarsområden tydligt fördelas och smidiga
kommunikationskanaler upprättas. Allt som allt har stora framsteg gjorts, men arbetet är inte
färdigt.
Crewgrupperna
● PR har utarbetat en grafisk profil och hämtat in sponsring från olika källor.
● Förvaltning har flyttat större delen av BML:s inventarie då villkoren för den föregående
förrådslokalen förändrats till det sämre. Nu ligger inventarien istället i ett lager i Malmö,
vilket inte är optimalt men är gratis. Förrådet har strukturerats på ett intuitivt och
transportvänligt sätt.
● SmåLAN har kämpat mot många motgångar och inte åstadkommit särskilt mycket, men
konceptet är fortfarande sunt och nya tag tas nästa år.
● Disconnect har annordnat ett överlag framgångsrikt LAN men brister lite i förenings och
bokföringskunskap. Planer har utarbetats för att åtgjärda detta.
● IT har under året fortsatt att utveckla den infrastruktur som behövs för att genomföra väl
fungerande arrangemang, genom utarbetande av rutiner samt införskaffande av
ytterligare utrustning. Rent organisatoriskt har utskottet genomgått förändringar då
tidigare utskottsansvarige Patrik Greco flyttat och inte längre har möjlighet att engagera
sig. Hans post har tagits över av Wilhelm Wijkander.
● ESport har plockat upp sitt första lag, i HoN, och arrangerat ett antal onlineturneringar.

Bilaga 2: Verksamhetsplan 2014
Basement LAN - För ungdomar, av ungdomar.
Inledning
Under det gågna året har det fokuserats mycket på att implementera den nya struktur som
introducerades i slutet av 2012. Det har varit många förändringar och förbättringar och vi känner oss
ännu inte helt hemma i strukturen. Därför kommer 2014 års arbete handla mycket om att förbättra
verksamheten inom varje utskott samt kommunikationen och arbetsfördelningen mellan dem.
Först vill vi göra en rejäl översyn över alla grupper vi har och utvärdera deras innehåll. Därefter möjligen
göra anpassningar i strukturen för en växande förening.
Övergripande verksamhetsmål
Under 2014 ska vi, utöver det som annars nämns i denna verksamhetsplan, framförallt arbeta efter
följande verksamhetsmål:
● Genomföra en grundlig utvärdering av crewgruppssystemet.
● Arrangera två Spektrum med sammanlagt minst 500 deltagare.
● Arrangera minst fem SmåLAN.
● Arrangera ett Disconnect.
● Få minst 500 medlemmar.
● Utveckla Basement E-sports som koncept och kontraktera minst ytterligare ett lag.
● Stödarrangera minst två mindre LAN baserat på lokala initiativ.

Verksamhetsstrukturen
Verksamhetsstrukturen är navet i Basement LAN och där all faktiskt verksamhet ska utföras. Det
övergripande målet med strukturen är att tillhandahålla en mångfacetterad LAN-uppsättning så att alla
medlemmar känner ett tydligt mervärde av sitt medlemskap.
SmåLAN
SmåLANs-gruppen har varit en fragil grupp i Basement LAN:s historia och i princip aldrig riktigt funnits.
Under 2014 vill vi etablera en grupp med individer som brinner för Basement LAN:s
ursprungsverksamhet - temabaserade småLAN. Vi vill arrangera minst fem sådana LAN.
SmåLAN kommer använda den nya föreningslokalen som bas för sina evenemang vilken gör att
lokalkostnaden kommer ligga på en annan budgetpost. Därav det sänkta anslaget jämfört med 2013.
Spektrum
Spektrum-gruppen ska under året utföra och utvärdera Spektrum 6.0 i januari, planera och genomföra
Spektrum 6.5 i sommar samt påbörja planeringen av Spektrum 7.0 under hösten. Spektrum som
varumärke ska ytterligare stärkas och under året vill vi försöka knyta till oss våra nyckelsponsorer ännu
tätare.
Spektrum har stagnerat en aning i sin tillväxt då det har visat sig vara svårt att få ihop fler än 250

deltagare till ett event. Vi vill under året fortsätta hålla samma kvalitet på våra evenemang men försöka
stabilisera oss på ett högre deltagarantal som möjliggör arenans A-hall.
Disconnect
Disconnect ska utvecklas till att vara en naturlig del av Basement LAN:s LAN-portfolio genom att
involvera crewmedlemmarna i denna grupp mer i övrigt arbete i föreningen samt utbilda dem i
nödvändig föreningskunskap.
Den stora utmaningen under 2014 blir att stabilisera ett samarbete med en lokal samt få rutin på arbetet
kring planeringen. Detta kommer rådet lägga mycket resurser på att stödja.
Stöd av LAN
En av de största förändringarna inför 2014 är att vi vill börja arbeta mer med att lyfta upp initiativ som
kommer underifrån och ge alla som vill arrangera LAN möjligheten att göra det. Genom att söka upp och
stödja små LAN såväl kunskapsmässigt som ekonomiskt vill vi skapa en bred LAN-front i Lund och Skåne.
Pengar kommer budgeteras till detta och rådet ges i uppgift att besluta om mängderna till varje
evenemang, dock bör inte ett event få en ensam majoritet av budgetposten. Två exempel på
evenemang som vi redan har börjat jobba med är Reconnect i Sösdala och LAN Inferno i Lund.

Stödstrukturen
Stödstrukturen ska utföra sådana uppdrag och innefatta sådan expertis som är gångbar i många olika
grenar av Basement LAN:s verksamhet. Uppgifter som är verksamhetsområdesspecifika ska inte utföras
av stödstrukturen utan förpassas över till adekvat verksamhetsgrupp.
Förvaltning
Förvaltningsutskottet ska under det kommande verksamhetsåret arbeta för att behålla den struktur och
ordning vi har på våra inventarier. Då redan det mesta av grovarbetet är avklarat kommer fokus nästa år
att ligga på att förbättra de organisatoriska brister som upptäckts under det senaste året.
● Sätta sig ner tillsammans med de olika eventutskotten och gemensamt komma fram till hur
kioskinköpsprocessen bör se ut.
● Utveckla uthyrningsverksamheten av Basement LANs inventarier. Föreningen är egentligen inte i
något direkt behov av pengar, men det känns fel att ha en massa awesome utrustning som bara
står och dammar när den istället kan vara till nytta för både våra medlemmar och andra
människor.
● Se till att förvaltningsutskottet får en tydligare identitet. Vilka tjänster bör förmedlas i framtiden
och med vilka villkor?
Då premisserna för lånet att skarpskyttevägens källare har förändrats kommer vi även att sträva efter
att hitta en alternativ förvaringsplats i Lund som kan husera de inventarier som befinner sig på
skarpskyttevägen i nuläget.
PR
Basement LAN's PR-grupp är en av de viktigaste grupperna i Basement LAN. Vi tillhandahåller, hanterar
och administrerar Hemsida, Sociala Medier samt skapar allt grafiskt material och tryckt material som syns

utåt. Vi ser även till att vi syns ute på skolor och evenmang som kan vara relevanta till vår målgrupp.
Vi har valt att höja marknadsföringsbudgeten lite. Profilmateriel, Projektmarknadsföring och
Möten/admin har vi lagt på samma nivå som sist eftersom det har passat oss alldeles utmärkt. Vi har
även lagt till punkten Förbruksmateriel som innebär papper och färg till vår skrivare, samt en del pennor,
tejp och dylikt som kan behövas under evenemangen.
IT
IT-utskottet kommer under det kommande året att rikta in sina insatser på att utveckla den IT-drift som
finns på föreningens evenemang, mer specifikt infrastrukturen under större evenemang som Spektrum,
där målet är att...
● ...undersöka förutsättningarna för att uppgradera överföringskapaciteten i delar av
evenemangsnätverket på Spektrum, samt internetuppkopplingen i Färs & Frosta Sparbank
Arena.
● ...i samverkan med e-sportsutskottet utveckla enhetlig och lättanvänd infrastruktur för IT-behov,
exempelvis spelservrar.
Vidare kommer utskottet att arbeta med underhåll av verksamheten genom att...
● ...dokumentera nuvarande infrastrukturella lösningar samt rutiner under våra evenemang, för att
på ett enkelt sätt kunna få en kontinuitet i utskottets arbete.
E-sport
E-sportsutskottet har två huvudsakliga uppgifter: Att arrangera e-sportsturneringar på och mellan våra
LAN samt att förvalta varumärket Basement E-sports.
Basement E-sports är föreningens nyaste varumärke och något som ska förvaltas av e-sportsutskottet. Det är under detta namn som Basement LAN:s e-sportslag ska huseras. E-sportsgruppen ska
under året utveckla vad Basement LAN:s uppgift i relation till sina lag bör vara. Stödet till vårt HoN-lag
ska utvecklas och minst ett nytt lag ska kontrakteras under året - vad och hur bestämmer
e-sportsutskottet själva över.
E-sport ska även hålla dialog med IT om hur deras server-infrastruktur ska fungera.

Övrig verksamhet samt rådets arbete
Av den 1:a januari 2014 ska rådet skriva på kontrakt för att delhyra Den Moroniska Föreningens lokaler
på Stenmästaregaten 7. Denna lokal ska i huvudsak användas som strukturmässigt nav och som lokal för
SmåLAN men rådet ska även, tillsammans med andra intresserade föreningar, utreda ett mer utförligt
koncept för att ha en mer levande föreningslokal.
Rådet kommer ha en stor uppgift i att besluta om budgets för de olika verksamhetsgruppernas
evenemang. I detta arbete är det viktigt att Basement-andan genomsyrar alla beslut men samtidigt att
gruppernas autonomitet inte störs i onödan.
Rådet ska göra en grundlig översyn av tagna beslut och policys samt ta fram nya för de områden som

anses saknas. Vi anser att policys är ett bra verktyg för att förebygga konflikter.
Rådet ska verka för en ökad kontakt med och medlemsansökan till Svenska e-sportsföreningen men
samtidigt vara tydlig med Basement LANs anknytning till Sverok samt att det är där statsbidraget för oss
söks.

Bilaga 3: Budget 2014
Intäkter
Bidrag

Antal
Sverok Grund

Index

Summa

1

3000

3 000 kr

Sverok Medlem

500

50

25 000 kr

Sverok Träff

10

150

1 500 kr

Sverok Lokal

1

6000

6 000 kr

Kommun Träff

2083

12

24 996 kr

Kommun Lokal

30

92

2 760 kr

Totalt
Avgifter

Medlemsavgift

63 256 kr
500

100

Totalt
Övrigt

50 000 kr
50 000 kr

Hyra av utrustning

2

150

300 kr

Evenemangshjälp

2

3000

6 000 kr

Totalt

6 300 kr

119 556
kr

Summa intäkter:

Utgifter
Spektrum

Spektrum 6.0

1

15000

15 000 kr

Spektrum 6.5

1

30000

30 000 kr

Spektrum 7.0

1

5000

5 000 kr

Totalt
Disconnect

Disconnect

50 000 kr
1

5000

5 000 kr

Totalt
SmåLAN

SmåLAN

5 000 kr
6

1000

Totalt
PR

6 000 kr

Profilmateriel

1

3000

3 000 kr

Projektmarknadsföring

1

5000

5 000 kr

Föreningsmarknadsföring

1

1000

1 000 kr

Möten/admin

1

500

500 kr

Förbrukningsmateriel

1

1000

1 000 kr

Totalt
IT

10 500 kr

Löpande kostnader

1

150

150 kr

Nätverkskablage

1

2000

2 000 kr

Nätverksutrustning,
satsning på 10Gbps

1

5000

5 000 kr

Nätverksutrustning, övrig

1

1000

1 000 kr

Övriga utgifter

1

200

200 kr

Totalt
Esport

Onlineturneringar
Basement Esports

8 350 kr
1

2000

2 000 kr

1

5000

5 000 kr

Totalt
Förvaltning

7 000 kr

Möten/admin

1

300

300 kr

Förvaringsmateriel

1

1000

1 000 kr

Övrigt utgifter

1

500

500 kr

Totalt
Övrigt

6 000 kr

1 800 kr

Körersättning

1

3000

3 000 kr

Reseersättning

1

1000

1 000 kr

HR

1

5000

5 000 kr

Stöd av LAN och interna
projekt

1

7000

7 000 kr

Rådsmöten

1

1000

1 000 kr

Föreningslokal

12

1000

12 000 kr

Underhåll av föreningslokal

1

1200

1 200 kr

Investeringar till
föreningslokalen

1

1000

1 000 kr

Totalt

31 200 kr

119 850
kr

Summa intäkter:

BALANS:

294 kr

