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

Datum, tid och plats
8 september 2018, kl 17:00 på ’][’ E H \/\/ARRiORS TeamSpeak-server.

Allmänt
Närvarande
EoS, palsternacka, Ozzzkar, Living Computer, PIC, Spree

Ogiltigt frånvarande
Kng, Creative, Living Mini

Giltigt frånvarande
-

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

Förslag och synpunkter





Politiska och religiösa symboler/bilder/ikoner/etc. på våra servrar/hemsidor
Vi diskuterade under mötet var gränsen ska gå för vilka politiska och religiösa
symboler/bilder/ikoner/etc. som ska vara tillåtna respektive otillåtna på våra
servrar/hemsidor.



Mötet beslutade att från och med nu ska inte några politiska eller religiösa
symboler vara tillåtna på våra servrar/hemsidor.



Mötet beslutade också att det fortfarande är tillåtet att skriva politiska yttranden,
länkar, slagord, ställningstaganden och/eller artikelliknande texter i sin privata
TeamSpeak-kanal.



Mötet beslutade också att samma sak är tillåtet i sitt TeamSpeak-namn.



Mötet beslutade också att samma regler gällande namn gäller på övriga delar av
communityt såsom spelservrar, hemsidan, forumet etc.

Ta bort ledningsgruppen
Mötet diskuterade att verkställa tidigare beslut angående att omedelbart ta bort

ledningsgruppen som högsta bestämmande organ inom TW och tillämpa Oskar
(Ozzzkar) som temporär Leader Admin tills vi kan besluta om detta på riktigt och
bestämma vem som ska inneha positionen. Beslut: Bifall


Beslutsmässiga möten
Mötet diskuterade ett förslag som innebär att mötet ska vara beslutsmässigt och
behörigt att ta beslut endast när majoriteten av staff-gruppen är närvarande och
förlorar den behörigheten när det är minoritet av staff-gruppen som är närvarande.
Om behörighet inte finns kan man bara bordlägga punkter och ta upp på nästa
mötestillfälle. Beslut: Avslag



Staff-möten och deras behörighet att avsätta förtroendeposter
Mötet diskuterade ett förslag om att staff-möten ska ha behörighet att avsätta
Leader Admin, serveransvariga och administratörer på giltig grund. Beslut: Bifall



Jämställdhet angående röster på staff-möten
Mötet diskuterade huruvida personer som är röstberättigade på staff-mötena är lika
mycket värda. Mötet fastslog att de röstberättigades röster är lika mycket värda.



Innehåll på crew-sidan
Mötet diskuterade att skriva en regel kring vad som ska stå på crew-sidan för att alla
på crew-sidan ska hålla sig till en standard och inte skriva saker som är för
skämtaktiga eller felaktiga. Beslut: Bifall, en regel ska skrivas



Ordning på crew-sidan
Mötet beslutade att ändra om ordningen bland personer på crew-sidan enligt nedan:
(först i listan är överst på sidan, sist i listan är underst på sidan)
Leader Admin
Serveransvariga
Administratörer

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


Inga punkter togs upp

