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

Datum, tid och plats
13 juli 2013 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Counter-Strike: Source (CS:S), Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
och Team Fortress 2 (TF2)
Närvarande
Ozzzkar, Ylar, Ahri, AnT, Beethoven, BeppeJr, Didrik, EoS, Fidde, Mylleranton, Osko, YankingDeez,
Calvados, LunarStorm

Frånvarande
Head Hunter, Otto the pup, Bone, hadEsFTW, äämil, HartiHarti98, epic R0x0r, SnowmaN, Robin,
HaschTrollet

Val av ordförande och sekreterare
Osko valdes till ordförande och Ylar till sekreterare.

Förslag och synpunkter
-

[CS:S] Återinför VIP
Styrelsen tog upp flera negativa saker med detta. En av dem var att pengarna ändå kommer
förr eller senare komma till föreningen. Eftersom att föreningen behöver pengarna, inte
Oskar och Bone.
Osko tog upp att man kunde ha olika ”Medlemspaket”. Olika förmåner riktade till olika
spelservrar och olika priser.

-

Diskussionen kom upp att spelare är för att skriva in sina personuppgifter, och en jämförelse
kom upp med en vanlig fotbollsförening men sågades direkt. Då det inte är samma sak.
Styrelsen tog upp att de i så fall måste bygga upp sitt förtroende för spelarna, de ska våga lita
på föreningen.
[CS:S] Maps på servrarna
Det kommer inte att komma upp en tråd med en lista på alla banor vi har på våra spelservrar.
[CS:S] Småsaker till jailen
1. Detta måste fixas så snabbt som möjligt, admin skinsen.

-

-

-

2. Detta läggs på is tills vidare då det kan leda till mängder med teamkilling. Majoriteten av
de närvarande tycker att detta inte ska införs. Skickas vidare till Head Hunter.
3. Om möjligeten finns, kommer detta att införas. Head Hunter jobbar på det.
4. Detta kommer att införas, så man kan springa och hämta upp deageln om den flyger
iväg.
5. Detta kommer inte vara tillåtet. Då detta räknas som särbehandling och kan leda till
kaos.
6. Om Head Hunter hittar något passande plugin kommer detta införas, annars får vi se vad
som händer.
[CS:S] Surf Servern & Surf GunGame
En omröstning gjordes på mötet om att göra om servern från DM till GG och resultatet blev
att majoriteten av deltagarna på mötet ville göra en förändring till GG.
[CS:S] Ta bort den petiga Simon says-regeln
En omröstning skedde bland deltagarna på mötet. Majoriteten tyckte att den skulle försvinna
med stöd från omröstningar på forumet.
[CS:GO] Stäng ner servrarna en gång för alla
Omröstning skedde på mötet och majoriteten tyckte att de skulle stängas ner med stöd från
omröstningar på forumet. Nedläggningen kommer inte ske direkt, utan det kommer ske när
vi expanderar till andra spel.

Allmänt
Närvarande
Ozzzkar, Ylar, Ahri, AnT, Beethoven, BeppeJr, Didrik, EoS, Mylleranton, Osko, YankingDeez, Calvados

Frånvarande
Head Hunter, Otto the pup, Bone, hadEsFTW, äämil, HartiHarti98, LunarStorm, epic R0x0r,
SnowmaN, Robin, HaschTrollet, davidFTW898, palsternacka, Fidde

Val av ordförande och sekreterare
Osko valdes till ordförande och Ylar till sekreterare.

Förslag och synpunkter
-

-

Smileys
Detta kommer att diskuteras med våra forum-moderatorer och Oskar.
Regel mot spam
Detta ingår i föregående punkt och även detta kommer att diskuteras med våra forummoderatorer och Oskar.
Togs upp att man skulle kunna ”rösta ner” inlägg.
Forum fönster

-

Om det är något som inte fungerar som det ska kommer det kollas upp, annars är det en
felkonfigurerad webbläsare.
Shoutbox
Vi kollar upp detta och lägger in det om vi har tid, även om vi finner något bra system.
CS:S och TF2 - servrarna är nere
Oskar meddelar: ”Vår internetleverantör har tröttnat på våra DDoS-attacker och beslutat sig
för att inte erbjuda tjänsten (vår Internetuppkoppling) om attackerna försätter.”
Det arbetas på lösningar, vi ger inte upp!

Minecraft
Närvarande
Ozzzkar, Ylar

Frånvarande
BeppeJr, palsternacka, davidFTW898

Val av ordförande och sekreterare
-

Förslag och synpunkter
-

Framskjutet
Eftersom det var dålig närvaro, skjuts mötet fram med någon dag.

Nästa staff-möte
Lördag 10/8 2013

Mötet avslutat

