Protokoll fört vid rådsmöte 1 december 2015

Närvarande rådsledamöter:
Niklas Hallgren
Ivan Carlestam
Wilhelm Wijkander
Björn Sanders
Johan Hörndahl
Sebastian Pfaff
Dagordning
Mötet öppnades 1 december kl 19:00
1. Val av mötesordf.
Wilhelm Wijkander valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Björn Sanders valdes till mötessekreterare.
3. Föregående protokoll
Punkten från föregående protokoll: Kommunbidrag, iZettle, Årsmöte.
4. Ekonomisk rapport
Vi har lite anstängd likviditet men det borde räcka till efter Spektrum. Uttag från Payson
kan göras ganska snabbt så vi avvaktar med det.
Johan pratar med Nordea om kontanthantering och startkassa.
5. Utskotten
a. Spektrum
Händer ganska mycket. Det mesta har separata punkter. Armband krisar lite.
b. Förvaltning
Inget att rapportera. Efter Spektrum kan de inte komma tillbaka till Ivan. Shulgard
är en bra nödlösning.
c. Core
Inget att rapportera.
d. Mjukvara
Det finns ett behov av att kunna lägga in medlemmar i andra sammanhang än
LANanmälan, såsom för funktionärer. Mjukvara tar med sig frågan till efter
Spektrum. I övrigt inget att rapportera.
6. Kommunbidraget
Det har valsats omkring lite. Vi har fått från lite olika ställen. Björn fortsätter att få ut
cashen.
7. iZettle
iZettleläsaren vi har fungerar inte längre. iZettle vill inte ge oss en ny eftersom vi redan
har ett konto. Rådet anser att vi gott kan investera i två kortläsare vid behov.

8. Johans policy
Rådet beslutade
att bifalla Princip om Crew och Funks Uppträdande enligt bilaga.
9. SverokRM
Det blir av. Inget är direkt relevant.
10. Årsmöte
Tid: 30/12 13:37
Plats: Winstrupsgatan
Ekonomisk berättelse: Johan
Verksamhetsberättelse: Wilhelm
Budget: Johan
Verksamhetsplan: Wilhelm
Björn tar på sig att kontakta valberedning.
Niklas kallar via facebookgrupp och via mail senast 2 veckor innan eventet.
Björn bussar ihop Johan och Petter angående revision.
Björn skriver en proposition som föreslår ett brutet verksamhetsår för att underlätta den
ekonomiska planeringen av spektrum.
På nästa möte ska VP och budget spikas.
11. Medlemshantering
Vi måste rapportera in våra crewmedlemmar som medlemmar. Diskussion om huruvida
crew ska betala medlemsavgift. Slutsatsen är att crew ska betala 100kr också.
För 2015 så gäller mail till Pfaff.
För 2016 gäller manuell hantering på Spektrum, Wilhelm ansvarar för detta.
12. Övrigt
a. Inköp kylar
Frågan diskuterades.
13. Nästa möte
Datum för nästa möte är 20151209 klockan 20:00 på Kårhuset.
Mötet avslutades 1 december 2015 kl 20:20.

____________________________
Wilhelm Wijkander, Ordförande

____________________________
Björn Sanders, Sekreterare

Bilaga 1: Princip om Crew och Funks uppträdande
Crew och Funk är Basementlans ansikte utåt och därför är det viktigt att man ger ett bra intryck
på deltagarna. Vi vill att alla som har en crewtröja eller har ett pass i kiosken/säk ska bemöta
deltagarna på ett vänligt sätt och med en “serviceminded” inställning. Crew och Funk bör även
agera på ett proaktivt sätt för att göra alla event så bra som möjligt och förhindra att problem
uppstår.
Eftersom många av deltagarna är minderåriga är det också viktigt att man försöker hålla ett
vårdat språk, så att föräldrar känner sig säkra när de släpper iväg sina barn på våra
evenemang.
Förutom allt som är nämnt ovan ska crew försöka synas så mycket som möjligt så att deltagare
ser oss som mer än bara dom som sitter vid datorn hela eventet. Detta kan göras genom att gå
runt och prata med folk eller ta pass i eventuell kiosk/säk.

