Protokoll staff-möte
Staff-möte för spelföreningen TEH WARRiORS

Datum, tid & plats
13 januari 2018, kl. 17.00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Närvarande
palsternacka, EoS, Ozzzkar, Living Mini, Living Computer, spree, Creative, Head Hunter

Frånvarande
-

Icke-anmäld frånvaro
KnG.rektor, PIC

Val av ordförande och sekreterare
Ozzzkar och palsternacka

Allmänt
Förslag och synpunkter
-

Nya serveransvariga på vår CS:GO jail-server
Spree och Living Mini ska tillsammans vara ansvariga för jail-servern. Båda två har erfarenhet
av att vara administratörer på CS:S jail. Vi önskar dem lycka till och hoppas att arbetet
kommer att gå bra med servern!

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

[CS:GO Jail] Ny regel gällande spray
Finns plugin för sprays men det finns risk att det går emot Valves regler mot att det mixtrar
med inventorys. Det finns för stora risker med att använda sådana plugin. Eftersom spraysystemet inte är likadant på Counter-Strike: Global Offensive som på Counter-Strike: Source
så har vi valt att införa en regel som säger att det inte är tillåtet att tvinga någon att spraya
sin spray. Detta är med anledning av att sprays inte är något man nödvändigtvis får tag på
gratis och vi vill inte att våra spelare ska känna tvång att lägga ner extra pengar för att kunna
vara en del av spelet. Sprays kan man få genom att spela eller att köpa det. Ingen ska bli
tvingad att köpa sprays bara för att kunna spraya ingame.

-

[CS:S Bhop] Servern laggar
Vi har fått klagomål på att servern laggar när spelare klarar banan eller när de joinar.
Problemet kan vara diskarna är långsamma och det skulle eventuellt hjälpa om vi installerade
om dessa. Detta kommer att skapa downtime, men förhoppningsvis kommer det att hjälpa
servern överlag. Mer info om nere-tid kommer när det blir aktuellt att installera om servern.

-

[Gmod] Förslag från snopeydopey
Förslaget från forumet tog upp att servern borde uppdateras med fler addons som bland
annat vape, methcooker, casino med slot machines och fler printers (där de menade att det
skulle vara kul om man kunde skaffa sig guld, platinum och diamond printers). Sådana
printers finns dock redan inlagda på servern men som medlemsförmåner (medlemskap är
gratis, läs mer på tehwarriors.net/blimedlem). Slot machines finns redan på servern.
Förslaget tog även upp att det borde finnas fler jobb, bland annat master thief och
maffiaboss eller liknande. Nämna jobb finns sedan tidigare redan inlagda på servern.
Förslaget påpekade även tidigare problem med NoClip men det ska vara åtgärdat. Det sista
förslaget tog upp var att det borde komma in fler staff på servern för att hålla koll på spelare.
Det är i nuläget svårt då vi inte har någon serveransvarig eller admins och vi vill därför
uppmana alla som är intresserade av Gmod DarkRp att ansöka till admin eller meddela
intresse på annat sätt om att vara serveransvarig. I övrigt kan vi inte ändra på så mycket mer
med tanke på att vi för närvarande inte har en serveransvarig.

Nästa admin-möte
10 Mars 2018

Mötet avslutat

