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

Datum, tid och plats
12 juli 2014 på TEH WARRiORS TeamSpeak-server.

Counter-Strike: Source (CS:S), GMod TTT och Team Fortress 2 (TF2)
Närvarande
Ozzzkar, Fredrik, General Djungelsnus, Gunnar Gele, Head Hunter, KnG, Living Computer, R3x0s, Ekan,
Didrik, BurnBird

Frånvarande
SnowmaN, EoS, Applepappel, MaffiaH, OG Sha, QuattroStagione, Stuff | FÄÄn, Finski, Cpt.McDrebbins,
FatDolphin, CaffeKakan, BurnBird, Sruggs, davidFTW898

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

Förslag och synpunkter
•

Maps (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi borde ta bort alla random maps på jailen. Mötet beslutade att detta ska
tas direkt med serveransvarig. Se i övrigt svaret som serveransvarig redan skrivit i tråden där
detta förslag presenterades.

•

Garry’s Mod Votekick/Voteban/Calladmin (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi borde lägga in funktioner för votekick, voteban och calladmin. Mötet
beslutade att lägga in votekick och voteban, men inte calladmin.

•

Lektråden
Förslaget tar upp att lektråden borde uppdateras. Mötet beslutade att det ska ske och att living
computer ska ge en hjälpande hand.

•

Införa run-off mapvoting
Förslaget tar upp att vi borde implementera detta. Mötet beslutade om avslag.

•

Gräns på antal war (?) borde inte behövas
Förslaget tar upp att det inte borde finnas en skriven regel som säger att man på jailservern inte
får köra war mer än 3 rundor i rad. Mötet konstaterar att regeln inte skrivits upp i regellistan
utan att admins istället tagit ansvar över att hålla koll så att det inte blir för mycket war. Mötet
beslutade att vi vill ha kvar det så.

•

Skriva ner vanliga LR-regler
Förslaget tar upp att skriva ner de LR-regler som gäller ifall LR-parterna inte kommer fram till
egna regler. Mötet beslutade att det redan finns en tråd om detta. Den ska kontrolleras och
klistras.

•

Staff-klantaggen
Förslaget handlar om att förtydliga vad som gäller när det kommer till hur admins ska använda
sin klantagg (’][’\/\/ Staff |). Mötet konstaterar att admins måste ha sitt riktiga namn och
klantagg när de är inne på en server de är admin på om de inte är under cover. När man är
under cover måste man byta både namn och klantagg.

•

Ta bort det kvarliggande CT-ban-pluginet
Förslaget handlar om att vi märkt att folk tydligen inte kan joina CT ibland, en gissning gjordes
på att vi fortfarande har kvar ett plugin för att bannlysa folk från CT. Mötet beslutade att detta
plugin ska tas bort så snart som möjligt för att försöka lösa problemet.

•

Living special
Förslaget handlar om att vi borde ta bort regel 11 ifrån speciella regler:
”Från och med 2013-03-09 utgår man inte längre ifrån att det är tillåtet att stå under låga
tak/trappor (för att kunna falla ner snabbare och hoppa igen) under LR:n "Most Jumps Contest".
Man måste stå så att det finns tillräckligt med plats över huvudet för att utföra vanliga hopp.
Undantag måste båda parter komma överens om innan parternas hopp har börjat räknas.”
Mötet beslutade om avslag.

•

Admins borde få se det som döda skriver
Förslaget handlar om att admins (eller eventuellt alla spelare) borde kunna se det som döda
skriver i chatten. Mötet beslutade om avslag.

•

Förmåner
Förslaget innehåller ett antal förmåner för medlemmar. Mötet konstaterar att detta ska tas
direkt med föreningen och serveransvariga för eventuell implementation.

Allmänt
Närvarande
Ozzzkar, Fredrik, General Djungelsnus, Gunnar Gele, Head Hunter, KnG, Living Computer, R3x0s, Ekan,
Didrik, BurnBird

Frånvarande
SnowmaN, EoS, Applepappel, MaffiaH, OG Sha, QuattroStagione, Stuff | FÄÄn, Finski, Cpt.McDrebbins,
FatDolphin, CaffeKakan, BurnBird, Sruggs, davidFTW898

Val av ordförande och sekreterare
Oskar valdes till ordförande och Living Computer till sekreterare.

Förslag och synpunkter
•

Omdesign av SourceBans
Förslaget innebar att man skulle göra det möjligt att sortera ban submissions efter den server
de hörde till. Mötet kom fram till att det nu inte finns något vettigt sätt att implementera detta
på, och det är inte värt tiden.

•

Onlinetid för admins
Mötet beslutade att inte ha en minimal onlinetid för admins.

•

Regel om överdrivet sexuell innehåll
Förslaget innebar att man skulle ha en regel mot överdrivet sexuellt innehåll t.ex. diskussion om
problem med könsorganet. Mötet beslutade att lägga till eller ändra i reglerna så att sexuella
diskussioner eller diskussioner av sexuell natur inte är tillåtna.

•

Omstrukturering av forumet
Mötet beslutade om denna struktur.

•

Diskussioner kring admins/moderatorers sätt att sköta sitt uppdrag
Förslaget innebar att man skulle få diskutera hur admins/moderatorer skötte sig offentligt på
forumet. Vi beslutade att inte ändra den regeln.

•

Kicka alla admins
Förslaget innebar att man skulle kicka alla admins. Ledningen ser över de som är inaktiva och
mötet anser att det vore det bästa, istället för att bara göra oss av med alla admins på en gång.

•

Förbättringsmöte
Förslaget innebar att man skulle hålla ett förbättringsmöte. Mötet beslutade att det ska hållas
ett till förbättringsmöte där alla är välkomna. För övrigt tipsar Ozzzkar om att folk kan komma till
MälarLAN och mysa (och diskutera) med fler TW:are :)

•

Kicka admins som missar staff-mötet
Förslaget innebar att man skulle kicka admins som inte kommer på staff-mötena. 2 möten i rad
utan anmäld frånvaro så blir man kickad, om folk uppsammar det under mötet. Man kan göra
undantag ifall det finns en riktigt bra anledning till att man inte har kunnat anmäla frånvaro.

Minecraft
Närvarande
Ozzzkar

Frånvarande
DavidFTW898

Val av ordförande och sekreterare
Ingen valdes till ordförande och ingen till sekreterare.

Förslag och synpunkter
•

Inga punkter togs upp

Nästa staff-möte
Lördag 9/8 2014

Mötet avslutat

