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

Datum, tid och plats
11 april 2015 på TEH WARRiORS TeamSpeak-server.

Garry’s Mod
Närvarande
Ozzzkar, Chucky, ecL, Swizt3r, Kng. Rektor

Frånvarande
ViruZ, Finski, pocoorn, Vixhall, SwagmoN, Roz, Domedagen, Danne, Luzziz, Crazybananaman, Xeva

Val av ordförande och sekreterare
Kng. Rektor valdes till ordförande och Ozzzkar till sekreterare.

Förslag och synpunkter


Förslag från servern
Swizt3r har pratat med folk på DarkRP-servern och har sammanställt en lista på saker spelare vill
ändra på:
o

Fixa bilarna, man kan just nu money glitcha, när man tar ut en bil kan man sälja den sen
deploya en ny
o p226 pistolen det finns ingen ammunition till den
o Ny map
o Nya jobb/bilar
o Raid cooldown (inkl. car jacking) borde vara på 10 min istället för 15 min
o Ta bort så man inte måste sikta in med vissa vapen utan att man ska kunna skjuta från
höften och sikta in.
o När ens bil blir car-jackad så märker man inte alltid, därför deployar man nya bilar, så
om det går, lägg in något som kommer upp på skärmen att en persons bil blir tagen
o Mat/dricka så man måste äta/dricka för att överleva.
o Druglab med alla droger som finns,
Mötet beslutade att fixa buggar som nämnts. Gällande ny map och nya jobb/bilar tar vi gärna
emot förslag. Gällande raid/carjack etc. cooldown så beslutade vi efter omröstning att inte

ändra tiden just nu. Mötet beslutade också att DarkRPs originalvapen ska tas bort.
Mötet beslutade att övriga förslag avslages.

Allmänt
Närvarande
Fidde, Knektan, Chucky, cPT DUCK, ecL, Ghost Potato, Gunnar Gele, Kng. Rektor, Swizt3r, Living
Computer, Ozzzkar, Xeva, Luzziz, DENIED

Frånvarande
Didrik, Head Hunter, SnowmaN, EoS, Rokz, Stuff | FÄÄn, FatDolphin, LeeQu, R3x0s, Cpt. McDrebbins,
ViruZ, Finski, pocoorn, Vixhall, SwagmoN, Roz, Domedagen, Danne, Crazybananaman

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

Förslag och synpunkter
•

Regel om aktiv reklam
Förslaget tog upp att vi borde justera våra regler gällande reklam för andra
servrar/communities/föreningar eftersom den just nu tillåter Fidde att ha en länk i sin signatur
på forumet med text ”Nämen kolla, det går ju att klicka på den här länken” och en länk till ett
annat community. Mötet beslutade att ändra regeln från:
”Det är inte tillåtet att aktivt göra reklam för andra servrar/communities/föreningar på våra
servrar/forum/etc. (att posta adresser till spelservrar eller uppmana folk till saker är INTE okej,
men att ha en speciell klantagg eller nämna namn/hemsideadresser på andra
servrar/communities är helt okej)” till
”Det är inte tillåtet att aktivt göra reklam (inkluderar click baiting) för andra
servrar/communities/föreningar på våra servrar/forum/etc. (att posta adresser till spelservrar
eller uppmana folk till saker är INTE okej, men att ha en speciell klantagg eller nämna
namn/hemsideadresser på andra servrar/communities är helt okej)”

•

TS-admins på crewsidan
Förslaget tog upp att vi borde lägga in TS-adminsen och forummoderatorerna på crewsidan.
Mötet konstaterade att detta ska göras.

•

Permanenta kanaler på TS
Förslaget tog upp att vi borde rensa undan en del permanenta kanaler på TeamSpeak-servern
eftersom man förut (som vanlig användare) kunde skapa permanenta kanaler, detta skulle inte

varit möjligt och har fixats till, men det skapades en del kanaler som sen övergavs. Mötet
beslutade att inte göra något åt dessa kanaler just nu eftersom det inte gör så mycket.

Counter-Strike: Source (CS:S), Team Fortress 2 (TF2) och Counter-Strike:
Global Offensive (CS:GO)
Närvarande
Ozzzkar, cPT DUCK, DENIED, Ghost Potato, Gunnar Gele, Living Computer, Head Hunter, R3x0s

Frånvarande
Didrik, SnowmaN, EoS, Rokz, Stuff | FÄÄn, FatDolphin, LeeQu, Cpt. McDrebbins

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

Förslag och synpunkter
•

CSS jail !motd (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi borde lägga in alla regler i regellistan. Mötet beslutade att lägga in en ny
regel som förtydligar att det CT sagt fortfarande gäller trots att CT dör på jailservern.

•

Events – jail (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi borde hålla i olika events på jailservern och eventuellt även surfservern.
Mötet beslutade att vi ska försöka hålla i events, men att det kommer beslutas om detaljer
senare.

