Protokoll fört vid rådsmöte 16 februari 2017

Närvarande rådsledamöter:
Fysiskt:

Henrik Olsson
Niklas Hallgren
Ivan Carlestam
Sakarias Nilsson
Frånvarande rådsledamöter:
Maximilian Malander
Samuel Eriksson
Tim Lundborg
Närvarande observatörer:
Alva
Mötet öppnades den 15 maj 2017 18:28
1. Val av mötesordf.
Ivan valdes till mötesordförande
2. Val av mötessekr.
Henrik valdes till mötessekreterare
3. Rapport från utskott
a. Spektrum
Prisstolar har inte lämnats ut. Bollen ligger hos Arozzi. Vår kontaktperson har
slutat. ScreenY har gjort ett bra jobb.
b. Mjukvara
Gamla bokningssystemet redo att öppna vid ev. Lansering. Steam-sidan går
framåt.
c. Förvaltning
Om det går att lagra på höjden får MES plats i förrådet. Rasmus föreslår 150
kr/m2. Kanske 200 för administrativt trubbel. MES inte längre intresserade.
d. HR
Inget har hänt
e. E-sport
Niklas och Fredrik har uppdaterat fliken om e-sport på hemsidan. Discord
uppdaterat. Poopmaister6000 vinner. Urbanhelsing förlorar.
4. Ekonomisk rapport
Tim existerar ibland. Fakturor äntligen betalda. Johan har inte fått sina pengar. Bokföring

inte gjord. Porr är olagligt. Fonder har sålts för att betala fakturorna. Vi väntar på bidrag.
Pengar är virtuella.
5. Uppföljning av verksamhetsplan
Bordlades
6. Uppföljning grafisk profil
Niklas ska snacka med Max.
7. Tangent
Ungdomstinget avslog bidrag. Börjar bli sent för lansering. Robin är taggad och har drivit
på bra. Många skeptiska kring om det kommer gå runt. Väntar på besked om bidrag,
samt samarbete med Inet. Robin har snackat med kommunen. Kommunen kan ev. stå
för en massa kostnader om barn får komma in gratis. Vi väntar på fastare besked.
8. Alva - Sverok
Alva är Sverok. Pengar finns lagom mycket. Framförallt för andra föreningar. Vi vill också
ha pengar. Johans röv är tillgänglig för Sveroks användning.
9. Alva - BML
Alva är BML. Alva vill ha mer regelbunden aktivitet. Så länge det finns pengar är
Sakarias röv öppen. Alva ska kolla efter lokalmöjligheter och smörja kommunen för
eventuellt bidrag.
10. Övrigt
Johan är med marginal den sämsta piraten föreningen någonsin sett.
11. Tidsmaskin för att möjliggöra nästa möte
12. Nästa möte
Över Discord när Robin är klar.

Mötet avslutades kl 20:33

