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

Datum, tid och plats
10 januari 2015 på TEH WARRiORS TeamSpeak-server.

Garry’s Mod
Närvarande
Ozzzkar, Didrik, Kng Rektor, LuckyLuke, LolzDude, Xonia, Roz, Xeva, Swagmon, Detox, Swizt3r

Frånvarande
Roger, Chucky, Rex, Viruz, Vixhall, Poocorn, Daavid, Quattrostagione

Val av ordförande och sekreterare
Didrik valdes till ordförande och Xonia till sekreterare.

Förslag och synpunkter
•

Bör master thiefs ändras? Mötet beslutade att ändra så att man inte ska kunna picklocka
fading doors.

•

Bättre regler inom bilar (trafikregler)? Mötet beslutade att det redan finns en regel inlagd.

•

Lägga till mer regler? Mötet beslutade att det inte behövs lägga till mer regler då man ska
följa Roleplay reglerna.

•

Fading doors? Max 2 stycken per ingång.

•

Bygga flera baser om man är själv? Mötet beslutade att lägga till en regel 1 hus/bas per
person.

•

Lägga in advert? Mötet beslutade att man ska skriva /advert då man carjackar och att den
har en cooldown på 15 minuter.

•

Lägg till medic? KnG fixar det.

•

Ge mayorn ett större syfte? Lucky och KnG ska kolla upp det.

•

Cardealer, NPC? Mötet beslutade att man kommer lägga in en NPC istället för jobb, och att
Lucky kommer lägga in ett nytt jobb "mekaniker".

•

En till Garry's Mod-server? Ledningen ska kolla upp det.

•

FearRP? Mötet kom inte fram till något beslut.

•

Jobs? Mötet beslutade att ta bort DJ-jobbet.

•

Maps? Mötet beslutade att KnG och Lucky ska leta upp en lämplig map för både bilar och
fotgängare.

•

Lvl system/hunger? Mötet beslutade att inte lägga in det.

•

Tydligare regler? Mötet beslutade att skriva till tydligare regler och mer.

•

Drugdealer? Mötet beslutade att vi ska lägga in en NPC där drugdealern kan gå till.

•

Ändra pris på vatten? Mötet beslutade att inte ändra priset på vattnet.

•

Cooler på printer? Mötet beslutade att lägga in det.

•

Intventory? Mötet beslutade att inte lägga in det.

Allmänt
Närvarande
Didrik, Head Hunter, LuckyLucke, KnG , LolzDude, Xonia, Roz, Xeva, Swagmon, Detox, Swizt3r, fjarran,
RokZ, Living computer, Fidde, Gunnar Gele, palsternacka, Rokz, Knektan, FatDolphin, Cpt.Duck,
Snowman, QuattroStagione

Frånvarande
Roger, Daavid, Rex, Quattrostagione, Viruz, Vixhall, Poocorn, Lars, Ozzzkar, Snowman, General
Djungelsnus, Stuff Fään, Finski, Cpt McDrebbins, Robs, Jack ass, Bengan, Lars, LeeQu, Chucky, R3x0s,
Cpt.Duck

Val av ordförande och sekreterare
Fidde valdes till ordförande och Xonia till sekreterare.

Förslag och synpunkter
•

Adminrop tråd? För att underlätta att få tag i en administratör kommer en tråd per server
skapas som administratörer kan följa så att de blir notifierade när någon skriver. På så sätt får
vi förhoppningsvis in administratörer snabbare.

•

Reglering av profilbilder på forumet? Mötet beslutade att ändra regeln "Sprays med
erotiskt innehåll eller kränkande karaktär mot annan person/grupp är inte tillåtna" till "Bilder
med erotiskt innehåll eller kränkande karaktär mot annan person/grupp är inte tillåtna".

Counter-Strike: Source (CS:S) och Team Fortress 2 (TF2)
Närvarande
Didrik, Head Hunter, Living Computer, Rokz, Quattrostagione, Gunnar Gele, Cpt,Duck, FatDolphin,
QuattroStagione, SnowmaN, Cpt duck, R3x0s, Bengan, LeeQu

Frånvarande
General Djungelsnus, Cpt. McDrebbins, Lars, Stuff Fään, Jack ass

Val av ordförande och sekreterare
Head Hunter valdes till ordförande och Didrik till sekreterare.

Förslag och synpunkter
•

Mindre andel på voteban
Mötet beslutade att inte sänka andelen röster som krävs för att banna en spelare med
voteban-funktionen.

