Protokoll för rådsmöte 25 mars 14
Hos Pappa Hannes, Amiralsgatan 70b
Närvarande ledamöte:
Björn Sanders
Aidin Shafiei
Ivan Carlestam
Nataliya Leshchinska
Mattias Rubenson
Fredrik Schön
Nicklas Hallgren
Hannes Lindquist
Wilhelm Wijkander (via Skype)
Dagordning
Mötet öppnades 25 mars, kl 19:27
1. Val av mötesordf.
Ivan Carlestam valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
4. Ekonomisk rapport
Vi hade missat en kioskfaktura så Spektrum gick inte lika bra, men fortfarande otroligt
bra.
Björn ska prata med Nordea om att sätta in pengar.
Kontostatus: ca 21 kkr.
5. Statusuppdatering från utskotten
a. Spektrum
Bhallen är bokad den 1518 augusti.
Vi saknar en ledamot i styrgruppen med ansvar för Fun.
b. Förvaltning
Ingen rapport har inkommit.
c. Esport
Ingen rapport har inkommit.
d. PR
Bilder från Spektrum 6.0 är på gång upp. Annars är resten lite on hold.
e. SmåLAN
Lokal är ett problem.
f. IT
Spektrumlan.se är på gång och vi kommer kunna se ett utkast snart.
Lite nytt material har inkommit.

g. Disconnect
Oklart vad som händer just nu.
6. DMFlokalen
DMF:s ordförande, Joakim, ska höra av sig till Björn så fort något nytt händer. Vi har
lokalen tills dess.
7. Hantering av officiell kommunikation
Wille redovisade framgång.
Frågan bordläggs.
8. Personuppgiftshantering
Wille har haft en diskussion med Sebbe om hanteringen av personuppgifter.
Frågan bordläggs.
9. Adressändring
Adressändringen är fortfarande bananas. Ivan ska fortsätta försöka.
10. Kommunbidrag
Alla papper är inne.
11. Den nya strukturen
De nya grupperna är som följer:
Esport, Core, Förvaltning, Mjukvara, Spektrum.
Spektrum består numera av en ledningsgrupp som består av:
2 ledare  en med internt och en med externt ansvar.
1 infra  bord, el, servrar, nät. Allt som är grundläggande LAN
1 info  allt som har med information och media föra och under Spektrum.
1 logistik  säkerhet, scheman, kiosk.
1 fun  turneringar (alla slag), scenevents, hörnor och scendrift. Allt som är utöver
det vanliga.
1 ekonomi  kassör och spons.
1 funkfaket  måbra/HR.
Rådet beslutade att godkänna den nya strukturen tillsvidare.
Ivan är ansvarig för att bereda ledningsvalet.
Hannes är ansvarig för att bereda principbeslutsförändringen.
12. Spektrum 6.5
Aidin tar fram en budget till nästa möte men informerar om att arbetets trots detta
kommer fortsätta.
13. Möteskallelser
Möteskallelser bör gå ut tidigare.
14. Nästa möte
Ivan kallar till nästa möte via en doodle.
Mötet avslutades 25 mars, klockan 20:40.

