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

Datum, tid och plats
14 december 2013 på TEH WARRiORS TeamSpeak-server.

Counter-Strike: Source (CS:S) och Team Fortress 2 (TF2)
Närvarande
Ozzzkar, YankingDeez, Caffekakan, DavidFTW898, Emilind96, Eos, General DjungelSnus, Head Hunter,
Knekten, Osko, Heboy.

Frånvarande
Didrik, OttR, Beethoven, Lunatstorm, epic R0x0r, Snowman, Robin, OG Sha, QuattroStagione, Rokz,
BeppeJr.

Val av ordförande och sekreterare
Ozzzkar valdes till ordförande och DavidFTW898 till sekreterare.

Förslag och synpunkter
•

Fixa radiopluginet
Detta ska man ta upp direkt med serveransvarige, och behöver inte ta upp det som ett
förslag, men vi har noterat YankingDeez om det.

•

Stänga ner deathrunen
Ledningen m.fl. ska hålla ett möte snart, och de ska prata om servrarnas framtid och då även
ta upp frågan om deathrun-servern.

Allmänt
Förslag och synpunkter

•

Lägga ner Minecraft-servern?
Vi vill ge den en ny chans.

•

Låt Heboy ta hand om forumrapporter.
Den som ser forumrapporten tar den fortfarande, eftersom det fungerar väl.

•

Att man kan göra flera banprotests
Om du skrivit fel i första protesten så ska du invänta svar, när du fått ett svar så kan du därefter
svara och skriva vad som blivit fel.

•

Gå igenom reglerna
Vi har diskuterat förslaget och tycker att det är en dålig idé, för att serveransvariga ska spela med
adminen när den tas in och se till så att den förstår de mesta, och har den frågor då så ska de tas
upp då, eller vi tillfälle. Om det fortfarande är någon som inte kan reglerna etc. så kan ni spelare
gå till den serveransvariga för servern och berätta vad du har sätt eller varit med om.

•

Garry’s Mod-servrar
Vi har noterat det här förslaget om ett Garry’s Mod-server, men vi kan tyvärr inte göra det till
verklighet. Eftersom vi just nu diskuterar huruvida vi kan välja att inte göra som omröstnigen
säger gällande nya spelserverar. Detta eftersom vi sätt att det forumets medlemmar beslutat,
inte varit det mest gynnsamma.

•

Förbättra säkerheten på events
Vi har diskuterat frågan och har kommit fram till att vi för förslaget vidare till e-sportgruppen.

•

Rensa användare
Vi har diskuterat för och nackdelar med detta, men vi är emot förslaget, och förslaget läggs ner.

•

Lägga in musik när ett lag vinner
Vi har redan ett fungerande system, på HH9'an så har vi redan musik och vill ni ha det på fler
serverar så kan ni ta det med den serveransvarige.

•

Ta bort CS:GO-förslagstavlan
Man behöver inte skriva förslag om det redan är uppenbart om att det redan ska hända, och bör
då egentligen ta kontakt med den som har ansvar över forumet.

•

Ta bort GG från surfen
Skickas vidare till serveransvarige för servern för att det är olika tankar om förslaget.

•

Nya förmåner för surfen
Vi har notifierat EoS om detta.

•

Kicka inaktiva admins
Det finns ingen anledning att skriva ett förslag om detta, eftersom ledningen försöker att ha kolla
på detta så gott det går.

•

Farozon
Finns ingen anledning, om ni beter er så bör det inte vara något problem.

•

Angående admin-aktivitet
Vårt arbete kommer bli så mycket mer ineffektivt om vi hela tiden ska redogöra vad som händer
bakom kulisserna, därför får dem som inte är inblandade lita på att de som sitter i ledningen gör
sitt bästa.

•

Fler personer för administrera
Redan tagits upp.

•

Fixa serveransvariga till servrarna
Vi tackar för förslaget, och meddelar att vi jobbar på detta.

•

Tydligare regler
Regeln är skriven så att forummoderatorerna ska kunna moderera de inläggen som är skrivna på
deras tolkning, och för att posterna ska tillföra till ämnet på ett bra sätt, och för att kunna ta bort
dem posterna som inte tillför till det ämnet som skall diskuteras.

•

Jultema
Det är inget vi lova. Vi ska försöka, eftersom det redan är lite för sent.

•

Skicka PM när en forummoderator ändrar din post/inlägg
Forummoderatorerna ska försöka komma ihåg det, men kan inte garantera det. Det är egentligen
inte nödvändigt, vi förstår att du kan vara nyfiken på vad som ändrats.

•

CS:GO-server
Vi har noterat det här förslaget om ett CS:GO-server, men vi kan tyvärr inte göra det till
verklighet. Eftersom vi just nu diskuterar huruvida vi kan välja att inte göra som omröstnigen
säger gällande nya spelserverar. Detta eftersom vi sätt att det forumets medlemmar beslutat,
inte varit det mest gynnsamma.

Minecraft
Närvarande
Ozzzkar, Emilind96, DavidFTW898, YankingDees

Frånvarande
BeppeJr

Förslag och synpunkter
•

Få igång 1.7
Vi är kort på staff och söker en serveransvarig för att utföra jobbet, eftersom Oskar inte har
den tiden som behövs.

•

Lägga ner Minecraft-servern
Vi för förslaget vidare till det allmänna mötet. Men vi tycker att vi bör ge den är bättre chans
att skina och bygga upp den igen med en ny serveransvarig.

•

Event
Vi har börjat ha ett regelbundet event (julkalender), men det hat inte gått som vi tänkt med
att hålla den regelbundet.

•

Få in en admin (serveransvarig)
Vi söker efter en serveransvarig, och är öppna för förslag.

Nästa staff-möte
Lördag 11/1 2013

Mötet avslutat

