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

Datum, tid och plats
8 november 2014 på TEH WARRiORS TeamSpeak-server.

Garry’s Mod
Närvarande
Ozzzkar, Chucky, Finski, Kng, Pocoorn, Swagmon, ViruZ, Roger

Frånvarande
Didrik, QuattroStagione, LuckyLuke, LolzDude, Robs, Xonia, Science of Harmony, Rex Vikingus, Vixhall,
Daavid

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

Förslag och synpunkter


Playerslots
Vi har bestämt att vi kommer inte ta in flera playerslots för att det är tillräckligt för den
nuvarande mapen.



Mayor death (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi borde återställa alla till citizen om mayor dör på DarkRP-servern, detta
för att uppmuntra folk att skydda mayor. Mötet har planer på att göra så att Mayorn förlorar
jobbet när han dör.



Wire turret/Wiremod + Adv dup2
Vi kommer att sänka turret limit till 0 för att undvika abuse med adv dup2. Och kommer straffa
personer som fortsätter “glitcha” igenom blockade tools med advdup2.



Error models (Mayor’s Bodyguard + Thug)
Vi kommer att ändra modellen så att personer slipper flera error models.



Höja jobslots
Vi tycker att vi inte behöver flera jobslots med tanke på att det kan bli för många utav ett jobb.



Undercover admin
Vi har inte bestämt att vi inte kommer införa någon undercover admin, men vi har kommit på en
liten lösning på förslaget.

Allmänt
Närvarande
Ozzzkar, AnT, Roger, Chucky, FatDolphin, Finski, Head Hunter, palsternacka, Kng. Rektor, Living
Computer, Pocoorn, Swagmon, ViruZ , Gunnar Gele, Bengan, EoS

Frånvarande
Didrik, SnowmaN, QuattroStagione, General Djungelsnus, Stuff | FÄÄn, Cpt. McDrebbins, Jok3rN,
LuckyLuke, LolzDude, Xonia, Science of Harmony, Vixhall, Jack ass, LeeQu, Daavid

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

Förslag och synpunkter
•

Lägga upp en temporär Minecraftserver
Det finns andra planer för en riktig Minecraftserver, men en tillfällig Minecraftserver har dragits
igång bara för att. mc.tehwarriors.net

•

Anmäla till moderator
Man får anmäla dem som bryter mot reglerna, men inte massvarna. Om det är flera som man
anser bryter mot regler så kan man lägga en notering om det istället för att att massanmäla alla
inlägg som man tycker bryter mot reglerna.

•

Förtydliga kontaktvägarna
Det finns konktaktlista där man kan se vem man ska kontakta om man har olika frågor. Mötet
beslutade att lägga in kort information om att man kan kontakta admins vid frågor om sin ban.

•

Kunna ge förslag när man är bannad
Förslaget handlar om att man borde ha rätt till att skriva förslag på forumet trots att man är
bannad eller nertystad. Mötet beslutade att inte ändra något eftersom man har sig själv att
skylla om man har blivit bannad. Det finns inga undantag om man har brutit mot reglerna.

•

Moderatorerna skall vara med i crewsidan
Vi tycker det är en bra idé att ta med moderatorerna på crewsidan. Så vi kommer att införa det
så fort vi kan.

•

Vi kommer uppdatera konktaktvägarna
Vi kommer att göra det.

•

Tillåt diskussion om droger på forumet
Mötet beslutade att inte införa detta eftersom vi inte har eller vill ha koppling till den typen av
diskussioner och det skulle innebära att vi tar onödiga risker.

Counter-Strike: Source (CS:S) och Team Fortress 2 (TF2)
Närvarande
EoS, Ozzzkar, AnT, Bengan, Chucky, FatDolphin, Head Hunter, Jack ass, Kng. Rektor, Living Computer,
Swagmon

Frånvarande
Didrik, SnowmaN, General Djungelsnus, Stuff | FÄÄn, Gunnar Gele, Cpt.McDrebbins, Jok3rN, LeeQu

Val av ordförande och sekreterare
Jack ass valdes till ordförande och FatDolphin till sekreterare.

Förslag och synpunkter
•

Voteban, votekick och votemute regler (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att man ska införa hårdare regler mot personer som använder
dessa ”commands” i onödan och att om dessa ”commands” används när en admin är inne så
borde den personen som använder ett av dessa commands få ban. Mötet beslutade att inte
införa detta då det finns regler om att inte använda dessa commands i onödan. Använd dock
inte dessa commands om du själv inte kan reglerna.

•

Panda/Zombie freeday!
Förslaget tar upp att man ska införa en viss tid då zombies/pandor får försöka döda CTs. Mötet
beslutade att inte införa detta, men admins som är inne får hitta på något så att det händer
något.

•

Fler admins!
Förslaget tar upp att vi borde ta in fler admins på jailen. Mötet beslutade att inte göra detta just
nu då det finns tillräckligt med admins.

•

Surf/gungame
Förslaget tar upp att vi borde fixa surfen så att den blev som förr, utan att det är “gungame”
inblandat då man inte får välja vilka vapen man vill ha etc. Mötet beslutade att Didrik skulle ta
och kolla till detta.

•

Fler admins till TF2
Förslaget tar upp att ta in mer admins till TF2-servern, då det kommer in flera spelare och stör
under vissa perioder och det finns inga admins tillgängliga. Mötet beslutade att ta itu med detta
problem.

