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

Datum, tid och plats
14 maj 2016 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Allmänt
Närvarande
Head Hunter, palsternacka, Knektan, Ozzzkar, Gunnar Gele, Gurke, Kng, Konsulten, Living Computer,
Living Mini, Rokz

Frånvarande
Ceron, Chucky, Luzziz, Rottweiler, Roz, swiZt3r, ViruZ, l0cktar/vassau, SneakyTheFrog, Keysue,
Domedagen, Om3gaHD1

Giltigt Frånvarande
DavidFTW989, Fidde, EoS, KallkorveN, Björken, Snowman

Val av ordförande och sekreterare
Head Hunter var ordförande och Ozzzkar sekreterare

Förslag och synpunkter
-

Leader admin
Det föreslogs att vi ska ha en leader admin i communityt. Intresserade kandidater är Head
Hunter och Living Computer.

-

Få in fler spelare
Vi pratade om olika saker vi kan göra för att få in spelare. Ett förslag var att sätta upp en
policy som säger att admins ska vara inne en viss tid under exempelvis två dagars tid. Vi tror
nämligen att om admins är inne och spelar så kommer också spelare komma in och spela. Ett
annat förslag var att sätta upp en server i Rust och ARK: Survival Evolved.

-

TS-regler
På mötet efterlystes särskilda regler till TS-servern. Mötets uppfattning är att vi pratat om att
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publicera särskilda TS-regler på hemsidan, men vi har ännu inte gjort detta. Vi ska fråga
serveransvarige, Fidde, om det ska läggas upp några regler eller inte.
-

Stänga ner döda servrar
Mötet beslutade att stänga ner våra döda servrar.

Counter-Strike: Source (CS:S), Counter-Strike: Global Offensive
(CS:GO), Team Fortress 2 (TF2), Garry's Mod och Minecraft
Förslag och synpunkter
-

-

Events på servrarna
Det föreslogs att det hade varit trevligt om vi kunde hålla fler events på servrarna.
(GMod) Bilar på DarkRP-servern
Det kom in ett förslag om att lägga in fler bilar på DarkRP-servern. Mötet beslutade att inte
lägga in fler bilar just nu eftersom servers ekonomi är instabil.
(GMod) Jailbreak
Det kom in ett förslag om att vi ska sätta upp en jailbreak-server på GMod. Mötet beslutade
att vi kan göra det, men vi måste ha någon som tar tag i att sätta upp en sådan server.
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