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

Datum, tid och plats
9 maj 2015 på TEH WARRiORS TeamSpeak-server.

Garry’s Mod
Närvarande
Ozzzkar, Didrik, Crazybananaman, ecL, Luzziz

Frånvarande
ViruZ, Kng Rektor, Vixhall, SwagmoN, Chucky, Roz, Xeva, Danne, Pocoorn, Finski, Swizt3r, Domedagen

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

Förslag och synpunkter


Ozzzkar frågar om status
Ozzzkar frågade alla hur det allmänt känns med GMod-servrarna, och de som närvarade på
mötet sa att DarkRP-servern rullar på fint, folk är relativt nöjda eftersom vår serveransvarige,
Roz, jobbar mycket med att förbättra servern. Spelarantalet är också relativt stabilt.
Gällande TTT-servern så verkar det vara lite oklart hur det går, men spelarantalet har gått ner
något de senaste 30 dagarna, Didrik har teorin att vi behöver ta in fler aktiva admins och på så
sätt göra de nuvarande spelarna mer nöjda så att vi även kan få in nya spelare.



Problem med drug dealer på DarkRP-servern
Crazybananaman tog upp att det ibland inte går att se status för drogplantor när man jobbar
som drug dealer på DarkRP-servern. Detta resulterar i att arbetet som drug dealer är för svårt
och därför vill inte folk spela som drug dealers. Mötet kom fram till att vi ska följa upp detta med
Roz och att adminsen på DarkRP-servern gärna får påminna om detta om det verkar ha glömts
bort.

Allmänt
Närvarande
Ozzzkar, Didrik, EoS, Living Computer, Rokz, Gunnar Gele, Ghost Potato, Vitnos, Denied, Chucky, ecL,
Luzziz, Crazybananaman, Fidde

Frånvarande
Konsulten, LeeQu, R3x0s, Denied, Cpt. McDrebbins, ViruZ, Kng Rektor, Vixhall, SwagmoN, Roz, Xeva,
Danne, Cpt Duck, Swizt3r, Palsternacka, Head Hunter, LunarStorm, Snowman, Finski, Pocoorn, Ekan,
Fjarran, Domedagen

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

Förslag och synpunkter
•

Mer aktiviteter på forumet / få forumet mer aktivt
EoS tog upp att det vore bra om vi kunde få mer aktivitet på forumet. Living Computer föreslog
att tipsa folk på spelservrarna om att man kan använda forumet för att ge förslag och så vidare.
Mötet beslutade att lägga till en text som då och då dyker upp i chatten på jailservern och tipsar
om hemsidan och forumet. De andra servrarna har redan en text som tipsar om hemsidan, men
vi beslutade att lägga till så att forumet också nämns. Mötet beslutade också att tipsa
föreningen om att man kan hålla i någon tävling eller liknande.

•

TS-admins på crewsidan
Förslaget tog upp att vi borde lägga in TS-adminsen och forummoderatorerna på crewsidan.
Mötet konstaterade att detta ska göras.

•

Byte av typsnitt på hemsidan
Fidde föreslog att vi ska byta typsnittet på hemsidan från det nuvarande till något åt
Arial/Helvetica-hållet. Mötet beslutade att behålla det nuvarande typsnittet.

Counter-Strike: Source (CS:S), Team Fortress 2 (TF2) och Counter-Strike:
Global Offensive (CS:GO)
Närvarande
Didrik, Ozzzkar, EoS, Living Computer, Ghost Potato, Gunnar Gele, Rokz, Vitnos

Frånvarande
Konsulten, LeeQu, R3x0s, Denied, Cpt.McDrebbins, Cpt duck, Head Hunter, LunarStorm, Snowman

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

Förslag och synpunkter
•

Jail på CS:GO - status
Ozzzkar tog upp diskussion om status på CS:GO-jailservern som vi skulle vilja lansera. Vi
konstaterade att servern fortfarande har ett problem som skulle vara trevligt att lösa innan
lansering.

•

Checkpoints och tidräkning på bhop-servern
Vi tog upp att det fortfarande är ett problem att man kan spara en checkpoint i slutet av en
bhop-bana och sen teleportera sig dit så fort timern börjat. Mötet konstaterade att vi ska
försöka göra så att det inte är möjligt att fuska på detta sättet.

