Protokoll fört vid rådsmöte 16 februari 2017

Närvarande rådsledamöter:
Fysiskt:

Henrik Olsson
Tim Lundborg
Niklas Hallgren
Ivan Carlestam
Virtuellt:

Frånvarande rådsledamöter:
Maximilian Malander
Samuel Eriksson
Sakarias Nilsson
Närvarande observatörer:
Mötet öppnades den 16 februari 2017 19:23
1. Val av mötesordf.
Henrik valdes till mötesordförande.
2. Val av mötessekr.
Ivan valdes till mötessekreterare men hans dator är från stenåldern och tar det lite lugnt.
3. Rapport från utskott
a. Spektrum
Ledningen mm har hållit utvärderingsmöte. Björn+Alva+Ivan har även varit på
möte i malmö angående ett superLAN i malmö. Inget konkret är spikat. Prispengar är på
gång mycket snart. Spektrumledningen anser att ledningsgruppen för nästa evenemang
står inför ett vägskäl mellan att fortsätta på esports-spåret eller backa lite och bli mer
gemytligt. Vidare anser jag att Kartago måste förgöras.
b. Mjukvara
Mjukvara är mjuk, precis som Henrik. Bokningssystemet är i aktiv utveckling.
Senaste nytt är “sessions”. Henrik försöker förklara vad det betyder. Arbetskraften är
hittills relativt begränsad till Henrik själv, men han förblir positiv och letar efter lite
backup, framför allt till frontend.
c. Förvaltning
Förrådskiosken är up-and-running, en stor del av sortimentet består av
överbliven frysmat.
d. HR
Hanna har inlett undersökningar om tack-evenemang. Henrik hatar tacos (och
förmodligen kattungar). “Det är ingen kul rätt att äta” -Henrik 2017.
e. E-sport

Poopmeister är inte nöjd med sina prestationer (förutom misstänkt nog
turneringen på Spektrum hmm) men ska spela smash i helgen.
4. Ekonomisk rapport
Spektrum-pengar är snart räknade, men budgeten verkar hittills hålla någorlunda tätt.
Esport-går över med en tusenlapp D:
iZettle rullar snart in :D
5. Uppföljning av verksamhetsplan
Spektrum har framgångsrikt planerats. Vi är inte riktigt 600 medlemmar. Vi kanske inte
ens når 500 vilket skulle klassificera oss som en “småförening” igen. Najs. Förvaltning
kanske måste jobba mer på att “förbättra kommunikationen i föreningen” (inte relaterat
till medlemsantalat).
6. Sverok Skånes Årsmöte - rapport
WIlle+Alva närvarade. De blev valda till ledamot respektive kassör! Inflytande, yay!
7. Statusuppdatering prispengar
Henrik+Tim har hälsat på skatteverket. Nu vet de hur man deklarerar och betalar
prispengar.
8. Statusuppdatering Spektrum 9-tröjor
Tröjorna som var avsedda för försäljning under Spektrum 9 höll undermålig kvalitét och
har reklamerats. Dessvärre har tröjföretaget valt att ersätta oss med fler tröjor. Tröjorna
har jättefint, Spektrum 9-specifikt tryck och är därmed tämligen svåra att kränga efter
evenemanget i fråga. fml
9. Princip angående uthyrning av delar av förrådet
Frågan bordläggs tills en princip förberetts.
10. Planerings- och kommunikationsverktyg (?)
Diskussion om vi kanske kan starta någon form av kanal för något… Konsensus är att
det kan bli svårt.
11. Övrigt
a. Offert för grafisk profil
Max får till den 15:e mars på sig att inkomma med en offert. Efter det börjar vi
undersöka andra alternativ.
12. Nästa möte
Torsdagen den 23 mars kl 18 hos Ivan igen
Mötet avslutades kl 21:10
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