Protokoll staff-möte
Staff-möte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
11 november 2017, kl. 17.00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
palsternacka, Ozzzkar, Living Mini, Living Computer, spree

Frånvarande
KnG.rektor, Head Hunter

Icke-anmäld frånvaro
EoS

Val av ordförande och sekreterare
Ozzzkar och palsternacka

Allmänt
Förslag och synpunkter
-

Ta tillbaka Didrik
Ett förslag från forumet var att vi skulle ta tillbaka ”Didrik” som administratör. I nuläget är
det oklart om Didrik är intresserad av att vara admin igen, dessutom är inte detta något som
är lämpligt att diskutera på ett staff-möte. Är Didrik intresserad av att bli admin igen så är
han välkommen att göra en adminansökan.

-

Gamla trådar
Ett annat förslag från forumet var att ta bort regeln gällande att man inte får väcka gamla
trådar. Mötet kom fram till att regeln har ett tydligt syfte och fyller den funktion den är satt
att göra, vilket innebär att vi inte kommer att ta bort den.

-

Regel ang. sexism, rasism eller övrig diskriminering
Förslaget tog upp att vi borde ha en regel som specifikt berör dessa punkter och att ska vara
tydligt att det inte är tillåtet att diskriminera någon baserat på ex. kön, ålder eller etnicitet.
Regeln kommer att inkludera bland annat kommentarer, clantags och bilder (på alla våra
servrar).

-

Ta bort regeln ang. ”politiska och religiösa symboler” på TeamSpeak
Detta förslag menade att vi skulle ta bort regeln som säger ”Politiska och religiösa symboler,
figurer eller propaganda är inte tillåtna. Med propaganda menar vi innehåll med religiöst,
politiskt eller nationalistiskt budskap vars syfte är att påverka eller hetsa människors åsikter
och värderingar”. Efter att ha diskuterat regeln och övervägt att byta ut ordet ”nationalistisk”
mot ”ideologisk” så valde vi istället att ta bort regeln helt.

-

Ny forumdel för att kontakta admins och ge dem feedback?
Förslaget tog upp att vi borde ha en forumdel där man kan kontakta admins snabbt och ge
dem feedback etc. Tanken var att denna skulle vara otillgänglig för allmänheten och att
endast den person som skapat tråden ska kunna se den (samt staff). Förslaget menade att
det skulle underlätta kommunikation och att det kan gå snabbare att få hjälp. Vid
diskussionerna kom vi fram till att vi inte trodde det skulle hjälpa. Feedback, frågor och
förslag bör man ta privat med den admin det gäller. Vid problem kan man även be en
serveransvarig eller ledningsgruppen kolla på ärendet genom att skicka en kopia på
kommunikationen till dessa. Lättaste sättet att nå våra admins kan man se via
kontaktvägarna (vilka kommer att uppdateras). Via Discord har vi även en textkanal där man
kan ”pinga” de olika grupperna för att snabbt få hjälp. Du kan nå Discorden via
https://discord.gg/BDBcNQy

Counter-Strike: Source (CS:S), Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
& Team Fortress 2 (TF2)
Förslag och synpunkter
-

[CS:S Jail] Nytt intro?
Intro är något som de flesta vill ha och det kommer att läggas in något gammalt intro snart.

-

[CS:S Jail] Nya maps!
Fler maps ska läggas in, både nya och gamla godingar som tidigare tagits bort på grund av att
de inte var så omtyckta men som nu ska få en ny chans. Jailadmins och serveransvarige ska
snacka ihop sig om detta.

Nästa admin-möte
13 Januari 2018

Mötet avslutat

