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

Datum, tid och plats
10 september 2016, kl 17.00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Allmänt
Närvarande
EoS, palsternacka, Ozzzkar, Gunnar gele, Living Computer, Living Mini, Ceron

Ogiltigt frånvarande
Fidde, GeorgeCrackhead, Gurke, KallkorveN, Knektan, konsulten, l0cktar, ViruZ

Giltigt frånvarande
davidFTW898, SnowmaN, kng.rektor, Head Hunter, dedpuul

Val av ordförande och sekreterare
Ozzzkar ordförande och palsternacka sekreterare

Förslag och synpunkter
-

Lägg in TeamSpeak/Discord regler till regellistan
palsternacka, Mini och kng.rektor ska sammanställa regler och dessa ska därefter läggas upp
på hemsidan. Discord ska även läggas upp på serverlistan då det endast går att nå den just nu
via vår Facebooksida.

-

Överge TeamSpeakservern och hoppa över till Discord
Vi betalar i nuläget för en TeamSpeak-server med 64 slot. Gratisversionen på 32 slots och
eftersom vi ser ett minskat behov av så många platser bestämde vi att inte förnya licensen
när den går ut. Uppkommer behovet av att ha fler platser kan vi överväga att köpa en licens
igen.

-

Byta ut inaktiva serveransvariga
Förslaget tog upp att vi bör se över hur aktiva serveransvariga är, ex. serveransvariga för
CS:GO och CS:S Surf. Ceron och Mini har uttryckt intresse över att vara serveransvariga för
1

CS:GO jail. Vi söker även ansvariga för två av våra servrar i CS:S (Minigame och Bhop).
-

Lägga fram ett system till möten
Ibland spårar det, folk talar i mun på varandra. Lösning - visa mer respekt HUEHUE. Nästa
möte ska vi testa att använda oss av en talarlista (likt det vi har på årsmöten). Vi hoppas att
det ska lösa de problem som vissa medlemmar upplever.

-

Kicka alla som är CSGO admins
Berörda admins är: Head Hunter, Fidde, SnowmaN, EoS, ViruZ, davidFTW898, Gurke,
Knektan. Detta innebär att nämnda personer från och med idag inte längre är
administratörer på våra CS:GO servrar. Borttagningen gäller endast CS:GO och är någon av
personerna admin på en annan server så behåller de sin admin där. Övriga tackar vi för deras
insats och säger hejdå till.

-

Lista TS och forum-moderatorer på crewsidan
Ja, palsternacka och Ozzzkar fixar.

-

Vara hårdare med att kicka admins som inte meddelar frånvaro
Ozzzkar och ev. ledningsgrupp kommer att ta tag i detta.

-

Fixa saker fortare till Crew-sidan/överlag
Vi ska bli bättre på detta.

-

TA BORT ALLA BILDER OCH "ONÖDIG INFO" FRÅN CREWSIDA
Förslaget tog upp att vi borde ta bort bilderna på crew och "onödig information" såsom
hobbies, motto och gillar/ogillar. Efter diskussioner kom vi fram till att majoriteten av
mötesdeltagarna ville ha kvar någon form av information. Vi beslutade därför att ha det som
det är just nu men göra info + bild frivilligt. Detta betyder att det numera inte är obligatoriskt
att ha information eller bild, på så sätt kan de crewmedlemmar som vill ha bild behålla det
och de som inte vill slipper.

-

Ledningsgrupp?
Fyra stycken, invalda blev Ozzzkar, palsternacka, kng.rektor och EoS. Ledningsgruppen
ersätter positionen Leaderadmin.

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

[Garry's Mod] Skaffa casino, taxi och ett jobb som freerunner
Casino och taxi är redan inlagt. Jobb som freerunner kommer inte att komma in i nuläget.
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