Protokoll fört vid rådsmöte 24 januari 2017

Närvarande rådsledamöter:
Fysiskt:

Henrik Olsson
Tim Lundborg
Niklas Hallgren
Sakarias Nilsson
Ivan Carlestam
Virtuellt:

Frånvarande rådsledamöter:
Maximilian Malander
Närvarande observatörer:
Mötet öppnades den 24 januari 2017 19:23
1. Val av mötesordf.
Henrik valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Ivan valdes till mötessekreterare.
3. Rapport från utskott
a. Spektrum
Vi har arrangerat ett framgångsrikt LAN nästan helt utan större problem. Tyvärr
fick vi oväntat få bokade platser men fortfarande en hel del (417 st). Det
ekonomiska utfallet är fortfarande inte fastställt, och vinstpengar ska fortfarande
delas ut. Deltagarna har fått fylla i en utvärderingsenkät och ledningen skall
träffas för utvärdering 12:e februari. Deltagarna var i snitt 7,18 nöjda vilket är
mindre än optimalt.
b. Mjukvara
Henrik och Hannes har börjat jobb på ett nytt bokingssystem, färdigt till nästa
Spektrum. Källkoden hålls öppen tills Greco hackar den igen.
c. Förvaltning
Förrådets lastkaj blev färdig i tid, men det behövs fortfarande en ramp som inte
är för brant.
d. HR
Fryspizzor är najs.Hanna hade uppskattat ideér/hjälp med tackversamhet.
e. E-sport
UrbanHelsing samt Poopmeister6000 deltog på Spektrum 9. Urban känner sig
besviken på sitt HS-resultat. Poop kom 1:a i Melee och kammade hem 700kr och

kammade även hem andra plats i Overwatch. Muchos pengar. Han är härmed
officiellt anställd.
4. Ekonomisk rapport
Tim har än så länge inga problem.
“Allt är perfekt” -Tim 2017
Paysonpengar har anlänt. Det mesta av dem iaf.
5. Uppföljning av verksamhetsplan
a. Arbete med mål
i.
Planera ett Spektrum med plats för minst 550 deltagare.
ii.
Arrangera minst fyra evenemang utöver Spektrum
iii.
Få minst 600 medlemmar.
iv.
Fortsatt arbete utifrån verksamhetsplanen och tydlig utvärdering av dess mål.
v.
Majoriteten av ungdomar i Lund med omnejd ska känna igen Basement LANs
varumärken.

b. Spektrum
i.
Spektrumgruppen ska under året utföra och utvärdera Spektrum 9 i januari
2017 samt påbörja planeringen av nästa Spektrum under vår och sommar.
Spektrum som varumärke ska ytterligare stärkas och vi vill under året fortsätta
hålla samma kvalitet på våra evenemang samtidigt som vi försöker uppnå ett
högre deltagarantal.
c. E-sport
i.
Föreningen ska under 2016 vidare utveckla vår spelarsponsring och konkretisera
syftet med denna.
d. Mjukvara
i.
Mjukvaru-utskottet ska undersöka externa bokningssystem till Spektrum,
möjliggöra eventuell spelserververksamhet och i övrigt fortsätta utveckla
föreningens system.
e. Förvaltning
i.
Förvaltningsutskottet skall fortsätta med att tillgängliggöra föreningens
inventarier för föreningens övriga utskott och se till att ordningen bland dem
bibehålls. Utskottet ska arbeta med att förbättra kommunikationen inom
föreningen.
f. Extern Kommunikation
i.
Våra två huvudsakliga varumärken är Basement LAN samt Spektrum.
Spektrumutskottet har ansvar för förvalta sitt varumärke. Angående Basement
LAN, som rådet förvaltar, ska föreningens egna hemsida basementlan.se
utvärderas med målet att få en mer fokuserad och uppdaterad sida.
ii.

För att förtydliga och förenkla marknadsföring ska Basement LAN ta fram en

grafisk profil för Spektrum samt för Basement LAN.
6. Sverok Skånes Årsmöte
Henrik är sjuk (ev i huvudet). Wille, Sakarias, Tim, Niklas och Ivan kommer representera
oss. Äger rum söndagen den 12:e februari kl 12.
7. Princip angående uthyrning av delar av förrådet
Bordläggs till nästa möte
8. Rollspecifik mejl
Kassör, revisor borde få konton. Ej ordf.
Grecos gamla mejl borde göras om till mejlalias.
Henrik fixar.
9. Opassande symbolism på Spektrum
I en video publicerad av Pfaff som skildrade riggningen av Spektrum så kunde under
någon sekund ett hakkors skönjas på en deltagares skärm. Deltagaren är identifierad.
Rådet har beslutat att inte ta legal åtgärd utan ger Spektrum-utskottet i uppgift att kontakt
deltagaren samt dens föräldrar.
10. Hemsidan (basementlan.se)
Vi kör kvar på den gamla, men tar bort gamla nyheter och börjar från en clean slate.
Vi arbetar reaktivt, och uppdaterar när vi hittar saker som borde ändras. Arbetsgrupp
tillsätts inte/läggs ner. Niklas ansvarar.
11. Övrigt
Inget övrigt
12. Nästa möte
Preliminärt 16/2 kl 18, alt. 15/2 kl. 19

Mötet avslutades kl 21:13
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