Rådsmöte, Basement LAN
Plats: DMF, Lund
Tid: Tisdag 04/02 kl. 19:30
Närvarande ledamöter:
Björn Sanders
Aidin Shafiei
Mattias Rubenson
Niklas Hallgren
Ivan Carlestam
Fredrik Schön
Willhelm Wijkander
Dagordning:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 19:45.
2. Val av mötesordförande tillika justerare
Mötet beslutade att…
...Ivan Carlestam valdes till mötesordförande tillika justerare.
3. Val av mötessekreterare
Mötes beslutade att…
...Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
4. Godkännande av dagordningen
Mötet beslutade att…
...godkänna dagordningen.
5. Ekonomisk rapport
Aidin föredrar för rapporten. Vi har fått in pengar från NTI, Katte och panten.
6. Crewledning
a. PR och infogruppen
Mötet beslutade att…
…välja Fredrik Schön
b. Disconnectgruppen
Mötet beslutade att…
…bordlägga frågan.
Ivan Carlestam är ansvarig för att följa upp det.
7. Rapporter från crew
Inget nytt att rapportera.
8. GameSweden.org
Inget nytt.
9. NordicGame, Malmö
Punkten stryks.
10. Bokslut Spektrum 6.0

Punkten bordläggs.
11. DMFlokalen
Frågan om föreningslokalen diskuterades.
Fotografen verkar vara positiv till att hyra ut delar av lokalen till oss och kanske till och
med kan tänka sig att låta oss LAN:a i hela lokalen. Det finns en möjlighet att förvara
saker hos Labs2.
Vi är alla överrens om att vi inte har kraften att ta en så stor del av hyran att DMF skulle
kunna vara kvar.
Björn håller fortsatt kontakt med DMF och Rasmus håller fortsatt kontakt med fotografen.
12. Disconnect
Inget nytt ännu.
13. Hantering av officiell kommunikation
Fredrik och Wille ska lägga ett beslutsunderlag till nästa möte.
14. Personuppgiftshantering
Björn stämmer av med Sebbe om status på medlemsregistret.
Wille ska lägga ett beslutsunderlag om personuppgiftshantering till nästa möte.
15. Adressändring
Ivan ska ringa skatteverket för att få tag i rätt blankett.
16. EUbidragsrapport
Inget nytt.
17. Kommunbidrag
Ska sökas innan 1 mars. Niklas är ansvarig för lappen, Björn gör
18. Nästa möte
a. Nästa ordinarie möte
Nästa ordinarie möte bestäms till söndagen den 2 mars kl 16:0017:00.
b. Arbetsfördelningsmöte
Arbetsfördelningsmötet bestäms till söndagen den 2 mars kl 11:0016:00.
19. Övriga frågor
Inga övriga
20. Mötets avslutande
Mötet avslutades 21:05.

