Protokoll fört vid rådsmöte 16 februari 2017

Närvarande rådsledamöter:
Fysiskt:

Henrik Olsson
Niklas Hallgren
Ivan Carlestam
Virtuellt:

Sakarias Nilsson fram till punkt 7
Samuel Eriksson från punkt 7 och framåt
Frånvarande rådsledamöter:
Maximilian Malander
Samuel Eriksson
Tim Lundborg
Närvarande observatörer:
Mötet öppnades den 23 mars 2017 19:15
1. Val av mötesordf.
Ivan valdes till mötesordförande
2. Val av mötessekr.
Henrik valdes till mötessekreterare
3. Rapport från utskott
a. Spektrum
Problem med LTHs nya
b. Mjukvara
Utvecklingstakten för nya bokningssystemet har avstannat något till förmån för
Steam-kompis-hittar-system.
c. Förvaltning
Vi har fått förfrågan från Malmö Esport om att hyra in sig på vårt förråd. Det bedöms inte
som att vi i nuläget har tillräckligt utrymme att avvara för deras behov. Sakarias ska
dubbelkolla med Rasmus exakt hur mycket vi skulle kunna avvara.
d. HR
Hannah har ont om tid. Föreslår laserdome. Datum ej satt.
Det beslutades att om de 40 platserna fylls ställer sig rådet åt sidan till förmån för andra.
e. E-sport

Niklas har fått jobb och därmed inte så stort behov av pengar längre, och kan komma att
sluta begära ut ersättning i framtiden. Han fortsätter gärna representera föreningen. Emil
har inte gjort något.
4. Ekonomisk rapport
[Insert rapport]
Tim bör kontakta Hannes Åström, Sebastian Pfaff, eller Paulina Helmer angående
biljettsiffror.
5. Uppföljning av verksamhetsplan
Bordlades
6. Statusuppdatering prispengar
Allt utbetalt utom Epoch Gaming. Snart även dem!
7. Statusuppdatering Spektrum 9-tröjor
Antalet tröjor nerförhandlat till 48st och 50% rabatt. Hälften har levererats.
De crewmedlemmar som ej fått någon
8. Princip angående uthyrning av delar av förrådet
Följande princip antogs:
“Föreningen kan hyra ut delar av sina lokaler till medlemmar och andra personer eller
föreningar. Beslut om uthyrning under perioder längre än 2 månader måste ske genom
rådsbeslut, med skrivet kontrakt för båda parter. Kortare tider kan beslutas av
förvaltningsansvarig. Kvadratmeterhyrorna för olika hyresgäster bör ligga på samma nivå
om inte särskilda skäl föreligger. Ansvarig nyckelinnehavare ska kunna tillhandahålla
nyckel inom 3 arbetsdagar från hyresgästens begäran. Nyckel ska returneras samma
dag om inte annan överenskommelse sker vid överlämning. Hyresgästen får använda
mindre mängder el i förrådet utan extra kostnad. Övriga villkor regleras individuellt i varje
avtal.”
9. Offert för grafisk profil
Max offert godkänns med villkoret att arbetet färdigställs senast 15 augusti. Niklas får i
uppgift att bena ut detaljerna.
10. Vårstädning på Driven
Frågan bordlades
11. Rutin för beslutsuppföljning
Henrik får i uppgift att skapa ett dokument för att hålla koll på beslut som behöver
uppföljning och vem som ansvarar för att varje punkt utförs.
12. LTH lägger om tentaperioder / Allmän diskussion kring framtiden
Teknologer kan inte längre driva Spektrum på samma datum som tidigare. En
projektgrupp tillsätts med Björn Sanders och Ivan Carlestam som ledare för att utreda
möjligheterna för ett sommarlan och utföra detta. Möte för intresserade hålls den 1e april
klockan 12:30.
13. Övrigt
Inget övrigt
14. Nästa möte
Preliminärt 4e april klockan 18:00

Mötet avslutades kl 20:27

____________________________
, Ordförande
, Sekreterare

____________________________

