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

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

Counter-Strike: Source (CS:S), Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
och Team Fortress 2 (TF2)
Närvarande
Ozzzkar, Ahri^, AnT, Didrik, EoS, epic R0x0r, Fidde, hadEsFTW, LunarStorm, Osko, Robin^,
YankingDeez, äämil, Fidde

Frånvarande
Head Hunter, Otto the pup, Calvados, Bone, FimpeN, HartiHarti97, Beethoven, SnowmaN

Val av ordförande och sekreterare
EoS valdes till ordförande och Ozzzkar till sekreterare.

Förslag och synpunkter
-

Tidsbans etc., förslag från forumet
I förslaget tas det upp att admins ibland väljer olika längder på bans trots att regelbrotten är
av samma typ och grovlek. Vi beslutade att sammanställa riktlinjer över banlängder som ett
försök i att göra admins beteende mer likt varandras.

-

HH9s framtid, förslag från forumet
Förslaget tar upp att HH9-servern har förlorat spelare. Det skrivs att det kan bero på maps
och/eller ”awp/auto sniper locken”. Didrik som är ansvarig för HH9-servern var med på
mötet och berättade lite om att det kommer komma in nya saker snart på servern som
förhoppningsvis kommer öka spelarantalet. Han menar också att det klagats en del via
forumet från spelare som aldrig verkat vara så intresserade av att spela på servern.

-

Voteban (jail), förslag från forumet
I förslaget menas att man lätt blir votebannad på jailservern om man inte kan reglerna som
CT. Förslaget tar upp att det hade varit bra om votebans hade bannat spelare från CT-laget i
första hand. Just nu känner vi inte till ett sådant plugin eller verktyg, så vi kommer skicka

detta vidare för undersökning av Head Hunter (ansvarig för jailservern i CS:S).
-

[Jail] Regellistan, förslag från forumet
I förslaget har det bifogats en ny omstrukturerad/omformulerad regellista som det föreslås
att vi ska lägga in på vår regelsida. Eftersom det är en del att gå igenom och det i princip bara
är omstrukturering/omformulering, delegerar mötet det till Head Hunter och AnT som är
ansvariga för våra två jailservrar i CS:S och CS:GO.

-

Ta bort den petiga Simon says-regeln, förslag från forumet
Förslaget tar upp att regeln om att man bara får köra Simon says vid samlingspunkter, borde
tas bort. Mötet ansåg att regeln spelmässigt har fler fördelar än nackdelar och bedömde att
några av de andra argumenten, som att spelarantalet minskat, inte har haft direkt påverkan
av regelns införande.

-

Surf GunGame, förslag från forumet
Mötet ansåg sig ha för få deltagare för att ta upp förslaget. Serveransvarige var inte heller på
plats. Förslaget kommer ligga kvar i forumet till nästa möte.

-

Surf Servern, förslag från forumet
Mötet ansåg sig ha för få deltagare för att ta upp förslaget. Serveransvarige var inte heller på
plats. Förslaget kommer ligga kvar i forumet till nästa möte.

-

CT ban, förslag från forumet
I förslaget ställs frågan när CT ban-pluginet kommer komma att användas. Vi hänvisar till
Head Hunter för svar på denna fråga.

-

SourceTV – Automatisk inspelning, förslag från forumet
I förslaget tas det upp att vi borde ha ett system som automatiskt spelar in demos från
servrarna och publicerar dessa demos för publik åtkomst. Mer detaljer finns i förslaget.
Mötet beslutade att försöka implementera detta. Test kommer göras med jailservern.

Allmänt
Närvarande
Ozzzkar, Ylar, AnT, BeppeJr, davidFTW898, Didrik, EoS, epic R0x0R, YankingDeez, hadEsFTW,
palsternacka, Robin^, äämil, LunarStorm, Ahri, Osko, Fidde

Frånvarande
Head Hunter, otto the pup, Calvados, Bone, FimpeN, Hartiharti97, Beethoven, Snowman, Scrooge

Val av ordförande och sekreterare
Ozzzkar valdes till ordförande och BeppeJr till sekreterare.

Förslag och synpunkter
-

CS:GO jail snabbanslut
Kommer åtgärdas.

-

Mer acceptabelt till off topic
Off topic kommer inte accepteras, relevanta inlägg får man skriva.

-

Ändrad regel
Diskussioner och uppmaningar kring alkohol, tobak, narkotika, andra rusresulterande
handlingar och dylikt (se regeln om sunt förnuft), samt bottar, fusk och dylikt är inte tillåtna.
Det är inte heller tillåtet att länka till material som rör dessa ting

-

Göra större satsningar för att få in fler spelare

-

Extra möte kommer hållas för att diskutera hur man ska öka spelarantalet och förbättra
spelarupplevelsen på servrarna.

Minecraft
Närvarande
BeppeJr, Ozzzkar, Ylar, davidFTW898, palsternacka

Frånvarande
-

Val av ordförande och sekreterare
palsternacka valdes till ordförande och BeppeJr till sekreterare

Förslag och synpunkter
-

Reseta världen
Världen kommer att förändras och omstruktureras

-

Valuta
Ny valuta som heter Durp (helkrona) Hurp (öre)

-

Uppdatera regler, grundligt
Reglerna kommer skrivas om grundligt

-

Nya plugins
Simple Warnings – Varnar spelare direkt på servern
StandaloneShowCase – Nytt shop-plugin

-

Sammansatt webb-panel för alla webbaserade saker
Kommer komma

Nästa staff-möte
Lördag 13/7 2013

Mötet avslutat

