Protokoll fört vid rådsmöte 29 oktober 2015

Närvarande rådsledamöter:
Niklas Hallgren
Ivan Carlestam
Wilhelm Wijkander
Björn Sanders
Johan Hörndahl
Dagordning
Mötet öppnades 28 juni 16:40
1. Val av mötesordf.
Wilhelm Wijkander valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Wilhelm Wijkander gick igenom f
öregående protokoll
.
Protokollsanteckning: Johan anser att Niklas alias bör utvärderas.
4. Ekonomisk rapport
Inga större förändringar. Johan kommer med en ekonomisk rapport med utfallet mot
budget till nästa möte.
5. Utskotten
a. Spektrum
Haft både arbetsmöte och ledningsmöte. Dessutom releaseLAN. Rullar på som
det ska. Ett väldigt positivt anmälningsläge. Hänvisar till protokoll från
ledningsmötena för detaljerad information.
b. Förvaltning
Rasmus ska inom kort digitalisera inventeringen.
c. Core
Har i samarbete med SpektrumPR annordnat ett ReleaseLAN för Spektrum 8.
Upp till 20 deltagar som mest. Kul material till YouTubekanalen.1 Lite problem
med städningen.
d. Mjukvara
Lanseringen av bokningssystemet gick bra. En mindre 2kbugg som dock är löst.
Ett rejält ansiktslyft har skett, med bland annat ny bakgrund. En önskvärd
förbättring är möjligheten att skriva in medlemmar manuellt.
Servern till Spektrumlan.se är flyttad till en “riktig” anläggning.
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Johan: LAN på hemgården borde utvärderas. Det var lite tight.

6. Det stora kommunbidraget
Wilhelm och Sebastian har skrivit och skickat in en ansökan. Svar kommer inom 2
veckor.
7. Inköp av materiel till förvaltningen
SpektrumKOLO uppmanar Förvaltning och SpektrumINFRA att införskaffa
microvågsugnar och kylar/frysar i god tid innan Spektrum. Johan skickar hela listan till
Wilhelm.
8. iZettle
Johan kollar upp vad vi har för läsare och vad vi har för deal med iZettle. Avrapportering
nästa rådsmöte.
9. Skatteverket angående prispengar
Frågan diskuterades och fortlöper.
10. SverokRM
Handlingar har ännu inte kommit ut. Ingen kan köra bil så alla får åka tåg.
11. Årsmöte
Tid: 30/12 13:37
Plats: Winstrupsgatan
Ekonomisk berättelse: Johan
Verksamhetsberättelse: Wilhelm
Budget: Johan
Verksamhetsplan: Wilhelm
Färdigt utkast på Budget och VP till nästa rådsmöte.
Björn tar på sig att kontakta valberedning.
Niklas kallar via facebookgrupp och via mail senast 2 veckor innan eventet.
12. Sponsring av “[BML] Poopmaister6000”
Poopmaister6000 har streamat på twitch med ca 100 views.
Mötet beslutade…
...att ge 800kr i sponsring till “[BML] Poopmaister6000” för resor till turneringar.
13. Förrådslokal  allokering av resurser
Mötet beslutade…
...att fövaltning ges mandat att förhandla för föreningen angående förrådslokaler.
När beslutet tas ska detta göra per capsulamt med 24h svartid. Beslutet
stadsfästs på nästkommande rådsmöte.
14. Övrigt
a. Johans Policy
Johan föredrog sitt förslag  tas upp på nästa rådsmöte.
b. Niklas Policy
Behöver vi en mailpolicy? Man bör läsa mail inom 24h och svara inom 48h.
15. Nästa möte
Datum för nästa möte är 20151201 klockan 18:30 på Kårhuset.
Mötet avslutades 29 oktober klockan 17:50.

____________________________
Wilhelm Wijkander, Ordförande

____________________________
Mattias Rubenson, Sekreterare

