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

Datum, tid och plats
14 mars 2015 på TEH WARRiORS TeamSpeak-server.

Garry’s Mod
Närvarande
Ozzzkar, Didrik, Finski, poocorn, Chucky, Swizt3r, Roz, Domedagen, Luzziz, Crazybananaman, Kng. Rektor

Frånvarande
ViruZ, Rex, Vixhall, SwagmoN, Xeva, Danne

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

Förslag och synpunkter


DarkRP-organisationer (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi borde skapa en forumdel där man kan posta information om sina
DarkRP-organisationer och där man kan ansöka till befintliga organisationer. Mötet beslutade
att denna punkt ska tas upp på den allmänna delen av mötet.



Status på DarkRP-servern
Det togs upp att det varit lite problem på DarkRP-servern efter att den uppdaterades, bland
annat att vissa admingrejer och jobs inte fungerar. Mötet kom fram till att ULX ska uppdateras
för att lösa problemen.

Allmänt
Närvarande
Ozzzkar, Didrik, Chucky, Crazybananaman, Danne, Domedagen, Finski, palsternacka, Kng. Rektor, lutten,
Luzziz, pocoorn, Roz, Xeva, Living Computer, Stuff | FÄÄn, Bengan, Lars, SnowmaN, Fidde, Head Hunter,
FatDolphin, Knekten

Frånvarande
Gunnar Gele, LeeQu, Cpt Duck, R3x0s, Ghost potato, Cpt.McDrebbins, ViruZ, Rex, Vixhall, SwagmoN,
Ekan, Om3gaHD1, LunarStorm, Swizt3r

Val av ordförande och sekreterare
Stuff | FÄÄn valdes till ordförande och Ozzzkar till sekreterare.

Förslag och synpunkter
•

DarkRP-organisationer (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi borde skapa en forumdel där man kan posta information om sina
DarkRP-organisationer och där man kan ansöka till befintliga organisationer. Mötet beslutade
att införa detta.

•

Adminansökningar (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi borde införa en verifikation som försäkrar att folk som söker som admin
har läst igenom tråden ”läs innan du postar”. Mötet beslutade att inte införa detta då det inte
ger oss något större mervärde eftersom de som verkligen vill bli admins och passar som admins
ändå sticker ut så pass mycket att vi vet om att de kan klara av uppdraget oavsett om de läst
igenom allt till punkt och pricka eller ej.

•

Hårdare bud
Det togs upp att det är dåligt engagemang på möten och liknande. Mötet beslutade att det efter
varje möte ska tydliggöras vem som hade giltig och ogiltig frånvaro på mötet. Denna
dokumentation ska göras tillgänglig för ledningen. Det beslutades också att giltig frånvaro från
och med nu är att anmäla frånvaro i förväg, oavsett anledning till frånvaron.

•

Underkanaler på TeamSpeak-servern
Det togs upp att det lätt blir rörigt på TeamSpeak-servern när folk skapar underkanaler. Mötet
beslutade att inte göra något åt detta just nu.

Counter-Strike: Source (CS:S), Team Fortress 2 (TF2) och Counter-Strike:
Global Offensive (CS:GO)
Närvarande
Ozzzkar, Didrik, Head Hunter, Living Computer, SnowmaN, FatDolphin, Bengan, Lars, lutten

Frånvarande
Gunnar Gele, Stuff | FÄÄn, LeeQu, Cpt Duck, R3x0s, Ghost potato

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

Förslag och synpunkter
•

Yttrandefrihet på jailen ska bort (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att man inte borde ha rätt att prata som T när CT tar regler. Mötet
konstaterade att det redan finns en regel som CT kan använda om de vill tvinga Ts att vara tysta
under tiden de tar regler.

