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PROTOKOLL 
 
 
LAN-Klubben möte 
Tid: Torsdagen den 3.11.2017 kl. 16:00 
Plats: Cornern, Romgatan 5A 
 

1. Öppnandet av mötet 

- 16:16 

2. Val av mötessekreterare 

- Föreslogs Max Grönroos, valdes 

3. Godkännande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

- Godkänds 

4. Uppläsande samt godkännande av föredragningslistan 

- Godkänds 

5. TLK LAN 2017.4 

- Datum 7-10.12, byggandet påbörjas 6.10 

- Ordnas på cornern 

- Leif Granfelt bokar bastu 

- Lan anmälningen öppnas efter möte 

- Frågas av Maria Schmidt ifall hon kan laga planch 

- Compona ändras totalt för nästa lan, alla compon väljs av dom som kommer på 

lan i förväg och de mäst föreslagda spelas på lan, två på fredag-lördag natt och 

två på lördag-söndag natt 

- Valmöte ordnas under lanina på lördag 9.12 klockan 19:00 

6. Klubbunderstöds ansökan 

- Klubbunderstöds ansökan är gjorda 

- Oscar Lytz ser till att LAN klubben får klubbunderstödet 

7. Anskaffningar 

- 2x 100m nätkabel och ändår för dom skall beställas, Oscar Lytz och Kasper 



 
Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. 
Majstadsgatan 11 
00560 Helsingfors 
E-post: tlk@tlk.fi 

Rahikka sköter det 

- 4 gamla långa bord skall förnyas, Leif Granfelt och Christoffer Holmberg skaffar 

materialet för detta 

8. Underhåll av utrustning 

- När allt material är skaffat så ordnas underhållsdagar på Club Werket 

9. LAN-Klubbens stadgar 

- Under arbete 

- Leif Granfelt ser till att stadgorna är färdiga före nästa LAN 

10.Övriga ärenden 

- Påpekat åt Oscar Lytz att lanbetalningarna skall skötas bättre 

- Föreslås till nästa års styrelse att titta in på gamedev “kurser” 

- Har kommit förslag att priserna för compon skulle skötas på ett annorlunda sätt, 

tillägs poängsystem som går över flera lan, skall funderas ut och föreslås till 

nästa styrelsen 

- Leif Granfelt skall se till att LAN driven flyttas från Sebastian Rosenqvists drive till 

LAN klubbens drive för enklare underhåll  

- Ifall det finns intresse för nån att förnya LAN klubbens sidor är det mycket 

välkommet 

11.Nästa möte 

- Vid behov 

12.Avslutande av möte 

- 17:12 
 
 
 
_____________________ 
Leif Granfelt 
Ordförande LAN-Klubben  
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