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

Datum, tid och plats
12 november 2016, kl 17.00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Allmänt
Närvarande
palsternacka, Ceron, CptDuck, George Crackhead, Gunnar Gele, KnG.rektor, Liam Legend, Living
Computer, Living Mini, H3llO

Ogiltigt frånvarande
Fidde, Ozzzkar

Giltigt frånvarande
Head Hunter, EoS, Snowman

Val av ordförande och sekreterare
Living Computer ordförande och palsternacka sekreterare

Förslag och synpunkter
-

Förbjuda double-accounting på spelservrarna
Förslaget tog upp att vi skulle bannlysa spelaren och inte bara kontot. Vi kom fram till att om
vi med säkerhet vet att det är en bannad spelare på ett nytt konto så är det okej att banna
även det nya kontot. Det är alltså personen som blir bannad, oavsett konto den använder.
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Counter-Strike: Source (CS:S), Counter-Strike: Global Offensive
(CS:GO), Team Fortress 2 (TF2), Garry's Mod och Minecraft
Förslag och synpunkter
-

[CSS:Jail] Mapförslag
En av mapsen har vi redan fast i en annan upplaga. Living Computer gör lite annat med jailen
och fokuserar just nu inte på maps då vi redan har många. I framtiden planerar han dock att
gå igenom alla dessa, se om dom är bra, dåliga och om något ska bytas ut.

-

[Garry's Mod] Clowner som jobb
Förslaget tog upp att införa "killer clowns" som jobb på servern, men vi kom fram till att det
inte var ett nödvändigt jobb i nuläget, dessutom saknar förslaget underlag i form av en
playermodel.

Information
-

Minecraft
Vår Minecraftserver finns! Nytt är att PVP är på globalt och endast avstängt i spawn eller i
spelares protects. Att få sin byggnad eller stad protectad är en medlemsförmån. Det finns två
olika kits på servern /kit tools för alla och /kit medlem för föreningsmedlemmar. Det senare
innehåller järnverktyg och fem bröd. Här kan ni läsa mer om servern.
Besök servern via IP: mc.tehwarriors.net - glöm inte att ändra din spelversion till 1.8.9!

-

Discord
Vi har en Discord server, kul va? Kom in och prata med oss! Klicka här.
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