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

Datum, tid och plats
10 maj 2014 på TEH WARRiORS TeamSpeak-server.

Counter-Strike: Source (CS:S), GMod TTT och Team Fortress 2 (TF2)
Närvarande
Ozzzkar, Didrik, EoS, Finski, Gunnar Gele, SweDark, Kng Rektor, QuattroStagione, SnowmaN, MaffiaH,
Ekan, Lunarstorm, X, OG Sha, BurnBird, FatDolphin

Frånvarande
YankingDeez, Osko, Applepappel, General Djungelsnus, Grönakatten, Cpt.McDrebbins, Sruggs, R3x0s,
FÄÄn, DavidFTW898, Head Hunter

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

Förslag och synpunkter
•

Spelare utan namn
Finski tog upp att han bannlyste en person som inte hade ett synligt namn. Detta gör att man
inte behöver förklädnad på TTT server. Därför kom mötet fram till att skapa en regel som
förbjuder namn som endast innehåller osynliga tecken.

•

Teamkilling
Med nuvarande regler får man inte döda lagkamrater avsiktligt. Mötet beslutade att under
lekar så är det okej med teamkilling.

Allmänt
Närvarande
Ozzzkar, Didrik, DavidFTW898, EoS, Finski, FÄÄn, Gunnar Gele, SweDark, Kng Rektor,
QuattroStagione, R3x0s, SnowmaN, MaffiaH, Ekan, Lunarstorm, X, OG Sha, BurnBird, FatDolphin

Frånvarande
YankingDeez, Osko, Applepappel, General Djungelsnus, Grönakatten, Cpt.McDrebbins, Sruggs, Head
Hunter

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

Förslag och synpunkter
•

•

•

•

•

•

•

Rättigheter på TeamSpeakservern
Mötet kom efter röstning fram till att det borde finnas administratörer på Teamspeakservern.
Nya administratörer bestäms av ledningen och styrelsen tillsammans.
Få in spelare på servrarna
Då spelarantalet sjunkit på servern disskuterades det om åtgärder för att locka in spelare. Ett
förslag som kom upp var att lägga in nya banor. Ett alternativ var en poängbutik. Ozzzkar
beslutade att vi skulle lägga in poängbutik som skulle anpassas efter servrar av serveransvariga.
Då ansvaret ligger hos serveransvariga kommer det antagligen ta ett tag, men ta det lugnt, det
kommer.
Fixa klart hemsidan
För ett tag sedan beslutades det att hemsidan skulle få en uppfräschning, Fredrik har tagit över
ansvaret men har fullt upp med hemsidan till TWs LAN, så hemsidan får vänta lite.
Rakt på sak utan några konstigheter!
Ozzzkar säger att det kan vara kränkande mot administratörer som avgår att man skriver
anledningen till att de blir utslängda från rollen. Mötet avslog ärendet.
Forumtavla för event
Ozzzkar påpekar att forumet har få forumdelar men undrar om det är relaterat till spel och vad
TW håller på med. Mötet beslutade att forumdelarna ska ses över och att ett eventforum
möjligtvis kommer att finnas efter en omstrukturering.
Medlemsförmåner
Edvard föreslår Pay2Win (men inte som, en konkurrent). Förmåner kommer att tas upp mellan
serveransvariga och styrelsen.
Reklam på forumet
Reklamregeln ändras så att den inte bara innefattar spelservrarna utan nu alla
kommunikationssätt som TEH WARRiORS hanterar. Regeln kommer nu innefatta mer än reklam
för andra spelservrar.

Minecraft
Närvarande
Ozzzkar, DavidFTW898, Didrik

Frånvarande
YankingDeez

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

Förslag och synpunkter
•

Starta upp servern
Ozzzkar tog upp att det inte hänt så mycket efter föregående möte där vi tog upp möjligheter
att dra igång Minecraft-servern. Vi beslutade att DavidFTW898 äntligen ska göra ett försök
att dra igång servern. Vi tänker oss att ta upp en ny create-värld med plots och en survivalvärld.

Nästa staff-möte
Lördag 14/6 2014

Mötet avslutat

