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

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

Counter-Strike: Source (CS:S) och Team Fortress 2 (TF2)
Närvarande
Ozzzkar, YankingDeez, Ahri, Beethoven, DaNn3, Didrik, EoS, epic R0x0r, Hartiharti98, HaschTrollet,
Head Hunter, Osko, OttR, Robin, SnowmaN, Caffekakan

Frånvarande
Bone, Lunarstorm, OG Sha

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

Förslag och synpunkter
-

Surfserver med endast ski_2
Förslaget tar upp att vi borde öppna en surf-server med endast surf_ski_2 och inga
modifikationer. Mötet beslutade att istället följa den omröstning som redan finns i forumet
för nya spelservrar. Alltså att lyssna på vad spelarna/forummedlemmarna vill.

-

Auto-bhop på DeathRun-servern
Förslaget tar upp att vi borde lägga in ett plugin för auto-bhop på DeathRun-servern. Mötet
beslutade att inte lägga in detta.

-

Advisor för CS:S/TF2/CS:GO
Förslaget tar upp att vi borde ha ”advisors” för TW som kan ge förslag om förändringar.
Mötet beslutade att inte implementera detta.

Allmänt
Närvarande
Ozzzkar, YankingDeez, Ylar, AnT, Beethoven, BeppeJr, DaNn3, davidFTW898, Didrik, Emilind96, EoS,
Hartiharti98, HaschTrollet, Head Hunter, palsternacka, Osko, Robin, SnowmaN, Caffekakan, epic
R0x0r, Ahri, OG Sha, OttR

Frånvarande
Bone, Lunarstorm, Heboy

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

Förslag och synpunkter
-

CS:GO HH9
Punkten tar upp att vi borde ta chansen att starta upp en HH9-server i CS:GO eftersom det
inte finns många svenska sådana. Mötet beslutade att istället följa den omröstning som
redan finns i forumet för nya spelservrar. Alltså att lyssna på vad
spelarna/forummedlemmarna vill.

-

Ta bort felaktiga admin-ansökningar
Förslaget tar upp att vi borde vara hårdare med att i forumet ta bort admin-ansökningar som
inte följer reglerna. Mötet beslutade att brott mot de nuvarande reglerna ska hanteras
bättre. Ansökande personer ska få ett PM om vad felet är och ansökan ska tas bort.
Vi beslutade dessutom att lägga in en Arkivtavla för ansökningar gjorda tidigare än en tid som
vi inte bestämt ännu. Ledningen beslutar. Spelare som fortfarande är intresserade av att bli
admins får göra ny ansökan.

-

Et forslag (noscope-server)
Förslaget tar upp att vi borde starta en no scope-server. Mötet beslutar att hänvisa till tråden
i Meddelanden från ovan som innehåller en omröstning om vilka nya spelservrar vi ska ha.

-

Minimera ”LQ” inlägg
Förslaget tar upp att vi borde införa att man måste skriva minst 35 tecken i sitt inlägg för att
kunna posta det och att vi borde ta bort inlägg som ser ut som att en apa har skrivit det.
Mötet kom fram till att det kan vara svårt att se om en apa har skrivit inlägget eller ej och ber
istället att forumets användare att rapportera inlägg som faktiskt bryter mot forumreglerna,
för vi har redan forumregler för att inlägg ska tillföra något till diskussionen och för att
användarna ska använda sunt förnuft. Mötet beslutade att inte införa någon gräns på minsta
antalet tecken i ett inlägg.

-

Trollingdel i forumet
Förslaget tar upp att vi borde införa en forumtavla där man kan trolla hur mycket man vill.
Mötet hänvisar till DMZ eftersom det inte är någon större skillnad. En forumtavla där man får
bryta mot forumregler är naturligtvis inte ett alternativ. (Forumreglerna gäller även DMZ).

-

Nu får det vara nog, skriv seriöst!
Förslaget påstår att de flesta forummedlemmar inte uppskattar hur vissa forummedlemmar
skriver och att vi borde höja gränsen för hur seriösa inlägg i DMZ måste vara. Mötet
beslutade att inte höja denna gräns.

-

Nu får det vara nog, sluta skriv seriöst!
Förslagets författare stör sig på att folk skriver seriöst och vill att detta ska förbjudas. Mötet
kom fram till att det kan bli för svårt att avgöra vilka inlägg som faktiskt är seriösa och
beslutade att inte förbjuda seriösa inlägg.

-

Procent varnings grejs :3
Förslaget tar upp att vi borde lägga in så att forumets varningsnivå för medlemmar ska vara
synlig för en medlem som blivit varnad. Mötet beslutade att lägga in detta.

-

Högre post-rank
Förslaget tar upp att vi borde lägga in fler inläggsbaserade ranker på forumet. Mötet
beslutade att inte lägga in fler just nu.

-

TW admin historia
Förslaget tar upp att vi borde ha en lista på alla som någonsin varit admins och vilka tider de
var admins. Mötet beslutade att inte göra detta just nu eftersom ingen inom TW har
tid/intresse för att ta tag i det just nu.

-

Gilla system
Förslaget tar upp att vi borde ha ett fungerande plugin på forumet som gör så att man kan
gilla varje inlägg för sig. Mötet beslutade att Ylar och Ozzzkar ska försöka lägga in detta. Det
ska inte finnas möjlighet att rösta ner inlägg just nu.

-

Nya medlemsförmåner
Förslaget kommer från föreningens styrelsemöte och tar upp en rad förslag till nya
medlemsförmåner. Mötet beslutade att dessa förslag ska bollas vidare till serveransvariga
och ledningen som ska ta hand om införandet och testandet av passande nya förmåner.

-

Uppdatera hemsidans yttre
Förslaget tar upp att vi borde ha en länklista till höger på hemsidan där det står aktuella
händelser inom communityt m.m. Mötet beslutade att detta ska läggas in.

-

Fler Minecraft-servrar (från Minecraftmötet)
Förslaget tar upp att vi borde ha nya Minecraft-servrar eftersom Minecraft-mötet vill ha

detta. Mötet beslutade att istället följa den omröstning som redan finns i forumet för nya
spelservrar. Alltså att lyssna på vad spelarna/forummedlemmarna vill.

Minecraft
Närvarande
Ozzzkar, Ylar, palsternacka, emilind96, BeppeJr, davidFTW898

Frånvarande
-

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

Förslag och synpunkter
-

-

-

Stolar
Införa stolar på servern igen, kommer att komma in.
FTB/Tekkit/Vanilla
Ha något annorlunda från vad vi har, för att komma ifrån plugins etc.
Detta skjuts fram för att kolla om vi kan ta serverkraft till detta och vad spelare vill. Vi väljer
att ta upp detta på det allmänna mötet istället.
[forum] Raid Värld!
Detta skulle kräva en ny server, vilket vi kommer att ta upp det på det allmänna mötet.
[forum] Hjälpredor
Punkten handlar om att ta in hjälpredor som är snäppet under moderatorer
rättighetsmässigt och de skulle kunna hjälpa till med mindre saker såsom folk som spammar i
chatten, kränker andra spelare etc. Rättighetsmässigt skulle hjälpredor kunna ha tillgång till
mute, kick etc. Mötet beslutade att inte bifalla detta förslag eftersom mötet ansåg att vi
istället borde ha fler vanliga moderatorer.
[forum] Palster admin-abusar
Händelsen är diskuterad och åtgärder har vidtagits!
IC-kretsar
Ylar har blivit påmind att lägga in dessa på servern.
Fler SG-maps
Fler SG-maps, med mindre storlek kommer att komma in på servern.
Minecraft 1.7
Denna punkt är fortfarande väldigt oklar, inget är ännu bestämt.
Ban report forumdel

Emil tog upp att man skulle kunna ha en forumdel på forumet där man kan rapportera
spelare, och endast skaparen av tråden ska kunna se tråden samt mods/admins. Så ingen
annan spelare ska kunna se rapporter.
Kommer inte införas på forumet, kommer att införas vid sidan om.

Nästa staff-möte
Lördag 12/10 2013

Mötet avslutat

