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

Datum, tid och plats
08 december 2012 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Counter-Strike: Source (CS:S), Counter-Strike: Global Offensive
(CS:GO), San Andreas Multiplayer (SA:MP) och Team Fortress 2 (TF2)
Närvarande
Ozzzkar, MyllerAnton, Beethoven, Ant, Didrika, HartiHarti97, Knekten, Head hunter, Otto The pup,
Phy3er, Scrooge Mduck, YankingDeez, | Calvados, Bone.

Frånvarande
Frisse, RadiuS. Unknown, Einar, Kush, Nike Bauer, Molly, epic R0x0r, Ekan.

Val av ordförande och sekreterare
Ant valdes till ordförande och Knekten till sekreterare.

Förslag och synpunkter
Jail
Jail - Kategorier för reglerna, CT regler, T regler, allmänna regler etc..
Godkänt! Detta kommer att bli till tack vara Head hunter.

Jail - sammanfatta Gunplant reglerna till 1.
Godkänt, CTs får inte ge vapen till en T för att därefter döda denne,Toyguns räknas som gunplanting
om de inte används till en av CT hållen lek,CTs får inte ge Ts vapen för att döda andra CTs
Ändrat till CTs får endast ge vapen till en T om de ska användas till en lek

Jail - Varningsreglerna ska ändras/talas om.
Diskuteras, utrymmet för terrorister att bryta reglerna och komma undan med livet i behåll bör
skärpas.

Jail - Regler som ges till terrorister ska utföras direkt utan omvägar,förseningar, modifikationer eller
utsvävningar.
Godkänt, läggs till i regel listan.

Jail - Man får inte störa !lr på något sätt.
Godkänt, Läggs till i listan.

Jail - Camping är inte tillåtet vid större utsträckningar, undantag vid Hide and Seek.
Godkänt.

Jail - Man får inte köra LR (last request) innan 30 sekunder av en runda har gått
Godkänt, läggs till i listan.

Jail - Lägga in plugin så att man kan bygga torn genom att vara mer än två på varandras huve.
Avslag.

Jail - Döda dom som gör något på Evil simon says innan man ens sagt regler på Evil simon says.
Avslag.

Jail - Ha en komplet regel lista med alla detalijer.
Godkänt.

HH9

HH9 - Skins till HH9.
Godkänt men läggs åt sidan för att hitta förbättringar.

TF2

TF2 - Avskaffa random crit.
Avslag.

Bhop

Bhop - Nya skins.
Godkänts, det kommer att undersökas.

Allmänt
Förslag och synpunkter
Tryout admins kommer att få ha mentorer.
Godkänt.

Ändra mötes tiderna för Mincraft.
Godkänt, Köra allmänt 18.30 därefter CS:S/CS:GO/TF2 och MC på söndag 18.30.

Fixa så att medlemar inte kan se när eller vilken admin som använder admin commands, detta för att
förbättra undercover för admins.
Avslag.

Fixa första hemsidan då bild sticker ut.
Åtgärder tas.

Spelarnas ögon vittnen räknas?
De är admins vittne som räknas och samt demos.

Minecraft
Närvarande
Ylar, Molleresa, palsternacka, Ozzzkar, MyllerAnton, DavidFTW898, AnT, Knekten, Head Hunter.

Frånvarande
Putte898, Ekan.

Förslag och synpunkter

TNT som inte skadar block men dock spelare och djur.
Godkänt.

Flytt för MC servern.

Arrow Shooter.
Avslag, tas bort.

Mods ska kunna ta saker med /invsee.

Godkänt.

Ta bort is och snö.
Avslag.

Spawna mobs för dekoration.
Avslag.

Höj priset på iron.
Avslag.

Resetta Nethervärlden regelbundet.
Avslag.

Låta medlemmar ha "grettings" på sina protects, endast mods kan sätta ut greetings.

Fixa så att man kan ta bort Bridgesings 3 och Uppdatera IC-tråden om detta.
Godkänt.

Ändra Biome spawn.
Avslag.

Ta bort protection under spawn.
Avslag.

Trapping göra så det ej är tillåtet.
Avslag, då det finns skyltar som varnar.

Ta bort ett plug-in.
Avslag.

Sälja redstone?
Godkänt, Redstone kan nu säljas för 50 öre.

Förtydliga/uppdatera regel listan.
Godkänt.

En Wither-boss I survival i en arena/under marken.
Godkänt.
Resetta Creative världen.
Avslag.

Dra pengar EFTER /tpaccept.
Avslag.

Logblock.
Avslag då vi har sådant liknande här.

MobDisguise.

Avslag då den ej är uppdaterad.

Mob catcher.
Avslag.

MCMMO.
Avslag.

NOLAGG.
Avslag.

nether, ingemansland igen.
Avslag.

Kistor ska man få låsa när man vill.
så avslag.

Införa CraftBook.
Godkänt/ diskuteras.

Nästa admin-möte
Lördag 12/1 2013

Mötet avslutat
23:15

