Protokoll fört vid rådsmöte 16 april 2015
Mhuset
Närvarande rådsledamöter:
Johan Hörndahl
Niklas Hallgren
Ivan Carlestam
Mattias Rubenson
Björn Sanders
Wilhelm Wijkander
Dagordning
Mötet öppnades 16 mars xx:yy
1. Val av mötesordf.
Wilhelm Wijkander valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Niklas Hallgren genomför uppföljning med ABF.
Frågan om slushicemaskinen och kostnaden för denna bordläggs tills vidare.
Björn ska stämma av med Rasmus angående lokalfrågan
Merchandisefrågan bordläggs.
4. Ekonomisk rapport
Inget att rapportera, förutom en smärre intäkt från representation på mångfaldsrundan.
5. Utskotten
a. Spektrum
Möte med ledningsgruppen där Bad Monkey Gaming ingår för att genomföra
esport. Utskottet lade fram ett förslag på tid, budget samt plats, samt genomför
rekrytering av crew.
Rådet beslutade att…
● Spektrum ska genomföras söndag till onsdag, 20160103 till 20160106
● Budgetera för spektrum enligt bilaga med ett budgeterat negativt resultat
på 243875 SEK.
● Evenemanget genomförs i Sparbanken Skåne Arena, A och Bhall
b. Förvaltning
Ingen rapport har inkommit. Björn har ansvar för att förnya kontakten med
Rasmus.
c. Core
Har haft närvaro på Mångfaldsrundan samt på ett ABFannordnat möte. Har
evenemang i samarbete med KodachiCon planerade, se separata punkter.
2223 maj är ett Crew/Tacklan för att tacka och peppa funktionärer i föreningen.

d. Mjukvara
Ingen rapport har inkommit
6. Val av ledare
a. Esport
Frågan bordlades
7. Slushicemaskin
Frågan bordlades.
8. Projektorn
Rådet konstaterar att sannolikheten för att lyckas med det anspråk som finns på den
som förorsakade skadan är låg, och ger därför upp aktiva försök med detta.
Rådet beslutade att...
● Skapa och godkänna princip angående försäkring
9. Hemsidesutredning
Björn har inte inkommit med en rapport
10. Kraftringen
Inga anspråk har skickats in, frågan är vilande
11. Övrigt
a. KodachiCon
KodachiCon har anlitat oss för att genomföra en esportsturnering 1417 maj. Det
som behövs är tre administratörer. Björn har uppdraget att fylla dessa positioner.
b. Västerdagarna
Vi ska närvara på västerdagarna tillsammans med KodachiCon. Niklas ansvarar
för detta.
c. Lunds Kommun bidragsformer
Björn och Wilhelm informerade i frågan. Björn och Wilhelm får i uppgift att se till
så att en debattartikel blir gjord.
12. Nästa möte
Datum för nästa möte är 20150627 klockan 10:00.
Mötet avslutades 16 mars 19:30

____________________________
Wilhelm Wijkander, Ordförande

____________________________
Björn Sanders, Sekreterare

