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

MÖTESPROTOKOLL
LAN-Klubben styrelse möte
Tid:
Torsdagen den 24.4.2014 kl. 17:00
Plats: Cornern, Romgatan 5A
Närvarande: Christoffer Holmberg, Sebastian Rosenqvist, Richard Weber, Leif Granfelt

1. Öppnandet av mötet
Mötet öpnades 17:39.
2. Godkännande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och
beslutsförbart.
3. Uppläsande samt godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan lästes up och godkänndes utan ändringar.
4. Bankrättigheter
a. Beviljas åt Ordförande (Richard Weber 180191-113J)
och Kamrer (Sebastian Rosenqvist 271080-103E) till
LAN Klubbens konto FI3540550011522360
Föreslogs att Sebastian Rosenqvist och Richard Weber skall få
rättigheter till LAN Klubbens kontto. Godkändes.
5. TLK LAN 2014.2
a. 8-11.5
b. Tidtabell
c. Planering av organisering och uppbyggande.
Föreslogs att Tidtabellen och Planeringen görs efter mötet. Godkändes.
6. Anskaffningar
Holmberg skall sätta in pengar på Steam kontto. Efter detta har
Holmberg endast 28€ skulder kvar. Godkändes.
7. Övriga ärenden
Maria Schmidt föreslog att LAN Klubben förbättrar sin
marknadsföring, Rosenqvist skall sköta om det. Det skall lagas en
TLK-LAN page på facebook.
Holmberg föreslog att biljetterna till Assembly 2014 skulle skaffas via
Piratpartiet, Krister Bäckman har kontakter till partiet och informerar
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Holmberg när det finns biljetter.
Granfelt föreslog att man skulle kunna streama spel på bigscreenen
lokalt under lan, då bigscreenen inte behövs. Skall testas då vettig
mjukvara för detta hittas.
Rosenqvist tog upp ett problem med den andra video kanonen i
loungen (på Werket) att den inte kan användas under LAN för att folk
vill sova där, konstaterades att kanonen får användas tills en bestämd
tid. Bestämda tiden skall väljas när det kommer fram vilken tid folk i
almänhet far och sova.
8. Nästa möte
Bestäms av ordförande efter nästa LAN.
9. Avslutande av mötet
Mötet avslutades 17:57.

_____________________
Richard Weber
Ordförande LAN-Klubben

