Protokoll staff-möte
Staff-möte för ’][’ E H \/\/ARRiORS

Datum, tid och plats
9 februari 2013 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Counter-Strike: Source (CS:S), Counter-Strike: Global Offensive
(CS:GO), San Andreas Multiplayer (SA:MP) och Team Fortress 2 (TF2)
Närvarande
Ozzzkar, Head Hunter, AnT, Didrik, Twaatz, OhDear, ktwo, Fimpen, YankingDeez, HartiHarti97,
Beethoven, Osko, epic R0x0r, EoS, Robin, Toza, Calvados, Bone, Scrooge McDuck, Otto the Pup

Frånvarande
Swirre, Zoyxz, ÄÄmil, Snowman (anmälda)
Nike Bauer (ej anmäld)

Val av ordförande och sekreterare
AnT valdes till ordförande och Scrooge McDuck till sekreterare.

Förslag och synpunkter
-

Lekar som Pokémon och Idol
Nekat då det blir ojämna odds.

-

Ta bort förbudet mot att använda erotiska spray
Då majoriteten av spelarna inte ännu är 16 fyllda så blir detta ett nej. Finns ingen anledning
att tillåta sådana bilder.

-

Fler förmåner såsom gravity och speed
Nekas då det skulle ge ett för stort övertag för medlemmarna.

-

Om att ge serveransvariga rättigheter till banprotest/bansubmission
De kommer att få tillgång till bansubmissions och de kommer att bli notifierade om en
banprotest kommer in.

-

DM på Surf
Detta kommer att testas på.

-

Ta bort introt på jailen
Längden på introt kommer att förkortas i framtida intron.

-

CT-ban på Jail
Kommer att tas in och testas.

-

Jämna till lagen (jail)
Serveransvarige kommer att ta sig en titt på olika plugin som kan ordna detta.

-

Inget skvallrande på jailen
Man får inte längre avslöja var sina medspelare befinner sig om man är Terrorist. Springer en
T bort i början av rundan så får inte du avslöja för CT vart denne befinner sig då det inte
anses vara lagspel. Terrorister ska hålla ihop, inte skvallra.

Allmänt
Närvarande
Ozzzkar, Head Hunter, AnT, Didrik, Twaatz, OhDear, ktwo, Fimpen, YankingDeez, HartiHarti97,
Beethoven, Osko, epic R0x0r, EoS, Robin, Toza, davidFTW898, Ylar, palsternacka, Molleresa, Calvados

Frånvarande
Swirre, Bone, Zoyxz, Äämil, Snowman (anmälda)
Otto the Pup, Nike Bauer, putte898 (ej anmälda)

Val av ordförande och sekreterare
AnT valdes till ordförande och palsternacka till sekreterare.

Förslag och synpunkter
-

Rensa bland admin-ansökningarna
Behandlade admin-ansökningar hamnar i en underkategori, äldre ansökningar kommer att
rensas. Mer info angående detta kommer att komma på forumet när det blir aktuellt.

-

Angående låsning av trådar
Generellt ska trådar inte låsas, hellre ta bort inlägg som bryter mot trådens syfte/forumets
regler.

-

+1 i Demilitarized Zone
Nej, vi har kvar det som det är just nu. Blir trevligare om man får läsa ett inlägg med ord
istället för det intetsägande ”+1”. Vi vill gärna se välutvecklade svar även i Demilitarized
Zone.

-

Strängare kring inlägg angående piratkopiering och fusk
Diskussioner kring bottar, fusk och dylikt är inte tillåtna. Det är inte heller tillåtet att länka till
själva materialet. Länkar vars poäng är illegal nedladdning (piratkopiering och liknande) är
inte heller tillåtna.

-

Tider för staff-möten
Klockan 17:45 börjar Minecraft-delen, 18:50 allmänt därefter Counter-Strike och övriga spel.

-

Bildgalleri
Har ni bilder som ni vill ha inne på galleriet så maila dessa till styrelsen. Lägg gärna filerna
som bilagor i mailet för att underlätta.

Minecraft
Närvarande
Ozzzkar, Ylar, Molleresa, palsternacka och DavidFTW898

Frånvarande
Putte898 (ej anmäld)

Val av ordförande och sekreterare
Ylar valdes till ordförande och palsternacka till sekreterare.

Förslag och synpunkter
-

Förflytta saker mellan Main och Skylands
Nej, det kommer inte tillåtas då det skapar obalans.

-

Ändra priser i Skylands
Ingen prisändring på mineralerna i Skylands kommer ske, vi föreslår att ni säljer till andra
spelare istället.

-

Sittplugin
Kommer att aktiveras på servern (det finns inlagt i Craftbook).

-

LWC spammet som kommer i chatten
Syftet är bra, men det spammar chatten. Detta kommer att tas bort, använd /cinfo för att få
reda på vem som äger kistan eller ugnen.

-

AnimalProtect
Detta kommer införas på servern så fort som möjligt. Pluginet gör så att spelare som ej är
med på det skyddade (protectade) området inte kan döda djur som finns på den. Detta
innebär att man inte längre behöver bygga stora murar och tak över djuren för att skydda
dem.

-

Spleef och minigames
Ett spleef-plugin samt minigames kommer att komma till servern inom en snar framtid.
Serveransvarig letar efter fungerande plugin och moderatorerna jobbar på arenor och spel.

-

Träsvärd byts ut mot iron axe
För att kolla någons protect så ska ni hädanefter använda en iron axe och högerklicka med
denna för att få info om området. Anledningen är att se information om protects är en
medlemsförmån och i medlems-kitet får man b.la. en iron axe.

Nästa admin-möte
Lördag 9/3 2013

Mötet avslutat

