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

Datum, tid och plats
12 januari 2013 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
Mylleranton, Molleresa, Ylar, Davidftw898, Didrika, Eos, HartiHart97, Phy3er, Robin, Scrooge, Swirre,
Toza, Zoyxz, Calvados, Äämil

Anmäld frånvaro
Bone, Knekten, Osko, Beethoven, Headhunter, Epic r0xx0r, Palsternacka, Yanking, Ant, Ottothepup,
Einar, Radius, Putte898

Oanmäld frånvaro
Twatz

Sen
Snowman, Frisse, Ozzzkar

Val av ordförande och sekreterare
Mylleranton valdes till ordförande och Äämil till sekreterare.

Förslag och synpunkter
-

(HH9) Defuse or die / + poäng om man dödar hela laget
Defuse or die kommer läggas till och man får redan extrapoäng om man dödar hela laget.

-

(HH9) Ta bort all talk
Vi i Staff kom fram till att det skulle bli för tyst på servern och att vill man kommunicera med
sitt lag finns team chat

-

(Jail)CTs ska lämna armory så fort som möjligt
Regel läggs till i regel listan om att när man beslutar att det blir War så ska alla CTs lämna
armory så fort som möjligt.

-

(HH9) I am the one and only
Kommer inte att läggas till då HH9 är bra som den är.

-

(HH9) Skins
Didrik ska titta efter skins som passar till servern.

-

(Jail) Förbjuda att sitta i helikoptern under HNS på banan ”ba_jail_aeon_v1”
Spelare ska använda sunt förnuft och inte sätta sig där man ej kommer åt.

-

(Jail) Sitta i högtalarna på ” jb_lego_jail_pre_v6-2”
Regel ”12. Att sitta i högtalaren i discot på jb_lego_jail_pre_v6-2 räknas som glitching” tas
bort. Man får nu sitta i högtalaren då det räknas som secret från och med nu.

-

(Bhop) Förstöra för andra
Det står redan i reglerna att man ej får förstöra för andra, men dem ska redigeras så att de
blir tydligare.

-

Medlämmar ska ha ”[medlem]” innan sitt nick i chatten
Vi kommer inte göra så att det står [medlem] innan sitt nick då det skulle ställa till problem,
vi hänvisar er medlemmar att använda clan tagen istället.

-

(Jail) Mer standardlekar
Regeltagaren får hålla lekar som håller sig innanför TWs regler. Vi hänvisar spelare att gå in
på JAIL delen av forumet att skriva ner lekar om de kommer på några som kan användas på
servern.

Allmänt
Förslag och synpunkter
-

Man ska inte få skriva ”+1, +2…” i ett inlägg
Vi beslutade att man ej ska få skriva ett inlägg som endast består av ”+1, +2, +3…”

-

Fixa menyn så att den ej rullar övar den andra menyn som ligger under
Det här kommer inte att fixas, för dem det här felet uppstår för så hänvisar vi er till att byta
till en annan profilbild så att avståndet ökas.

-

Politiktavla på forumet
Vi kom fram till att diskussionerna om politikerna skulle spåra ur så därför kommer det inte
att införas.

-

Staffs frånvaro gräns
Myller informerar att vi inte har satt någon gräns. Admins ska försöka att endast skriva
långvarig frånvara som exempel en hel helg eller hela dagar. Vi ska inte skriva att vi endast är
borta en förmiddag eller kväll.

-

Ålder och annan rolig information om admins på adminsidan
Vi beslutade att endast ha det datumet då vi blev admins.

-

Flashspel på hemsidan
Vi kommer att lägga in flashspelen igen på hemsidan.

-

CS-1.6 server
När vi har fått styr på servrarna så ska vi återkomma till den punkten.

-

Staffs beteende på forumet
Vi har sagt att staffs ska tänka till innan vi skriver på forumet, men vi är människor och även
vi vill skämta. Men sunt förnuft gäller.

-

Regellistan
Ozzzkar ska strukturera upp regellistan.

Minecraft
Närvarande
Mylleranton, palsternacka, putte898, davidFTW898, ylar och Molleresa.

Frånvarande
Ozzzkar

Förslag och synpunkter
-

Reglerna ska uppdateras oftare för att undvika kryphål

-

/einfo visar nu FAQ.

-

Mobarenor kommer byggas och tas i bruk inom kort.

-

1.7.3-världen kommer läggas in för beskådning.

-

En PvP-arena kommer byggas inom kort.

-

Sleepp-pluginet kommer tas bort då det sällan används och bara är i vägen.

-

Witherboss kommer spawnas regelbundet den första lördagen varje månad klockan 19:00.
Detta sker i Wither-arenan i spawn

-

P.g.a regelbunden spaawn av Witherboss är det nu otillåtet att spawna Witherboss på egen
hand.

-

Svamming är ej tillåtet, detta kommer läggas till i regellistan. Vid ev. oklarheter, kontakta en
moderator.

-

Builder har nu permission till att använda Inventory Tweaks.

-

IC till folket!!!
Dessa skyltar kommer inte kunna användas av någon, då de kan missbrukas extremt mycket.

-

Reach-Command
Kommer ej läggas in då det inte är möjligt.

Nästa admin-möte
9 februari 2013

Mötet avslutat

