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

Datum, tid och plats
13 juni 2015 på TEH WARRiORS TeamSpeak-server.

Garry’s Mod
Närvarande
Ozzzkar, Finski, Kng, ViruZ, Luzziz, olof, DavidFTW898

Frånvarande
ViruZ, poocorn, Vixhall, SwagmoN, Chucky, Swizt3r, Roz, Domedagen, Xeva, ecL, Danne, Luzziz,
Crazybananaman, Didrik

Val av ordförande och sekreterare
DavidFTW898 valdes till ordförande och Ozzzkar till sekreterare.

Förslag och synpunkter




Ozzzkar frågar om status
Ozzzkar frågade alla igen hur statusen för GMod-servrarna är. Mötet kom fram till att vi har
tappat en hel del spelare och den primära orsaken är att servrarna inte funkar så bra. Mötet
beslutade att ta in en ny serveransvarig för DarkRP eftersom Roz har sagt att han inte har
intresse och/eller tid kvar att vara servernasvarig. Mötet beslutade också att installera om TTTservern eftersom det verkar vara den enda lösningen vi tror skulle fungera.
DarkRP-mapen för stor
ViruZ tog upp att han tycker att banan vi kör på DarkRP-servern är för stor. Kng svarar med att vi
kan byta, men vi måste i så fall ha förslag på en bättre bana. Förslag är välkomna!

Allmänt
Närvarande
Ekan, Head Hunter, Knektan, LunarStorm, Ozzzkar, Cptduck, DavidFTW898, Finski, Ghost Potato, Gunnar
Gele, Gurke, Living Computer, Olof, SnowmaN, ViruZ, Vitnos

Frånvarande
Didrik, EoS, Konsulten, LeeQu, R3x0s, Denied, Cpt. McDrebbins, Kng Rektor, pocoorn, Vixhall, SwagmoN,
Chucky, Swizt3r, Roz, Domedagen, Xeva, ecL, Danne, Luzziz, Crazybananaman, palsternacka

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

Förslag och synpunkter
•

Dålig aktivitet på staff-möten (förslag från forumet)
Mötet beslutade att vi från och med nu ska kicka admins som två gånger i rad inte anmäler
frånvaro inför staff-möten och sen inte kommer på mötet. Anmäld respektive icke-anmäld
frånvaro ska nu också publiceras offentligt i mötesprotokollen.

•

Adminaktivitet (förslag från forumet)
Förslaget tog upp att det vore bra om våra admins är mer aktiva. Mötet kom fram till att vi
redan vet om de förslag på lösningar som lades upp i forumtråden och vi försöker göra detta så
gott vi kan redan för att vi ska ha aktiva admins.

•

Förslag och synpunkter-del till CS:GO (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi borde ha en separat del i forumet för förslag och synpunkter till CS:GOservrarna. Mötet konstaterade att vi borde ha detta redan nu, men eftersom vi inte har det så
ska det införas.

•

Gör om crew-sidan (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi borde ändra till en ny layout på crewsidan som postades på forumet.
Mötet beslutade att inte fastslå att det ska ändras till förslaget som postades utan beslutade att
layouten på crewsidan ska ändras till en sida där det först bara visas grundläggande information
och att man sedan måste klicka på en knapp för mer info för att visa all information. Det
beslutades inte exakt hur det ska se ut eller när det ska göras, men det ska ordnas så snabbt
som möjligt.

•

”Förvägsförslag” (förslag från forumet)
Tyvärr förstod inte mötet rubriken, men förslaget tog upp att med olika yrkanden att all vår
verksamhet ska läggas ner. Mötet beslutade att avslå alla yrkanden.

•

Donorsystem (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att vi kan ha ett system för donationer och beroende på hur mycket man
donerar så kan man få förmåner eller prylar. Mötet konstaterade att mer undersökning behöver
göras angående skatteregler. Mötet beslutade att ta upp detta i ett möte tillsammans med
föreningens styrelse.

Counter-Strike: Source (CS:S), Team Fortress 2 (TF2) och Counter-Strike:
Global Offensive (CS:GO)
Närvarande
Ekan, Head Hunter, Ozzzkar, Cptduck, DavidFTW898, Ghost Potato, Gunnar Gele, Gurke, Living
Computer, Olof, Snowman, ViruZ, Vitnos

Frånvarande
Didrik, EoS, Konsulten, LeeQu, R3x0s, Denied, Cpt. McDrebbins, palsternacka

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

Förslag och synpunkter
•

[CS:GO JAIL] Tillåta idol/karaoke (förslag från forumet)
Förslaget tar upp att det borde vara tillåtet att köra idol ifall alla Ts går med på det på jailservern
i CS:GO. Mötet beslutade att ta denna diskussion i ett separat möte med Didrik, Head Hunter,
EoS och alla andra jail-admins (CS:S och CS:GO) som vill vara med. Ännu så länge så gäller för
övrigt samma regler på jail-servern i CS:S och CS:GO.

•

[CS:GO JAIL] Ta bort mapen entanglement (förslag från forumet)
Mötet beslutade att detta ska tas direkt med serveransvarige, EoS.

