Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.
Majstadsgatan 11
00550 Helsingfors
E-post: tlk@tlk.fi

MÖTESPROTOKOLL
LAN-klubben konstituerande möte
Tid:
Torsdag 09.01.2014 kl. 18:00
Plats: Cornern, Romgatan 5A
Närvarande: Christoffer Holmberg, Sebastian Rosenqvist, Richard Weber,
Leif Granfelt, Oscar Lytz

1.

Öppnande av mötet
Mötet öppnat kl. 18:03

2.

Val av mötessekreterare
Oscar Lytz valdes till mötessekreterare

3.

Godkännande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och
beslutsförbart

4.

Uppläsande samt godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan lästes upp och godkändes utan ändringar

5.

Konstituerande av LAN-Klubbens styrelse för verksamhetsår
2014

Leif Granfelt(Acod) konstitueras till Lan-klubbens
Verksamhets ledare. Sebastian Rosenqvist(Bastiroid/Basti)
konstitueras till Kassör
6.

Bankrättigheter
a. Det bestämdes att ett kort skall ansökas av TLKs Kamrer
åt Kassören

7.

Deltagarvilkor för LAN
Det bestämdes att det lägs regler på webbsidan som man måste
godkänna för att kunna delta i LAN.

8.

TLK LAN 2014.1
Hålls 28.2-2.3 2014 på Club Werket.
a. Det bestämdes att en ny tävlingsstruktur bestående av 4 (fyra)
tävlingar skulle ordnas varje Lan. 1 (en) tävlingsplats skulle hållas
av Fast GFX medan de 3 (tre) skulle bestå av olika speltävlingar.
Bara 1 (en) vinnare per tävling. Skulle leda till att varje tävling har
en prispeng på 5 (fem) euro. Denna prispeng skulle användas i
Steam och vinnaren skulle ha tid tills nästa stora Steam Sale att
välja sitt pris. Med nästa stora Steam sale menas Steam Summer
Sale och Steam Winter Sale.

9.

Klubbunderstödsansökan
Det bestämdes att en klubbunderstödsansökan skall göras Basti
har fullmakt för detta
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10.

Anskaffningar
Kassören skall anskaffa ett skrin för pengar i löst format för Lanklubben. Detta bestäms i punkt 12 med en öppning av punkt 10.

11.

LAN-Klubbens stadgar
Det bestämdes att stadgorna skall sättas upp på Lan-klubbens
sidor så att alla kan läsa dem.

12.

Övriga ärenden
Det föreslås att Kassören skall kunna sätta in 80 (åttio) euro till
Lan-klubbens Steam konto för årets priser. Punkt 10 öppnas på
nytt (se punkt 10) punkt 10 stängs. Punkt 12 öppnas på nytt.
Föreslås att Lan-klubbens styrelse sticker sist från Lan och att
inget Internet/ ström garanteras efter att Lan har tagit slut.
Föreslås att Logo-tävlingen öppnas på nytt.

13.

Nästa möte
Ordförande kallar till nästa möte

14.

Avslutande av mötet
Mötet avslutas kl. 19:07

_____________________

_____________________

Richard Weber
Ordförande

Oscar Lytz
Sekreterare

