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MÖTESPROTOKOLL

LAN-klubben konstituerande möte

Tid: Måndagen den 9.1.2012 kl. 19:00
Plats: Cornern, Romgatan 5A
Närvarande: Christoffer Holmberg, Krister Bäckman, Sam Stenvall, 
Christoffer Andersson, Sebastian Orsiwskyj, Henri Fagerholm

1. Öppnande av mötet
Mötet öppnades kl. 19:31

2. Godkännande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Mötet var stadgeenligt sammankallat

3. Uppläsande samt godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes utan ändringar

4. Konstituerande av LAN-klubbens styrelse för 
verksamhetsåret 2012

Den nya styrelsen konstituerade sig själva. 
Ordförande: Christoffer Holmberg
Vice-ordförande: Sebastian Orsiwskyj
Ekonom: Christoffer Andersson
Sekreterare: Sam Stenvall
Verksamhetsledare: Krister Bäckman

5. Bankrättigheter
Mötet konstaterade att ett eget kontonummer för klubben behövs 
för att underlätta betalningen av medlemsavgifter. Klubbens 
ekonom ansvarar för att ärendet sköts. Då bankkontot har fixats 
ska endast ordförande och ekonom ha tillgång till det.

6. TLK LAN 2012.1
Nästa LAN ordnas 23-26.2. Platsen är fortfarande oklar. 
Anmälningen via LAN-sidan precis som vanligt. Anmälningar ska 
gå att ta emot fr.o.m 1.2.2012.

Tävlingar:

Tävlingarna har varit under kritik. Förslag har varit bl.a. Starcraft II 
som kommer att införas. Ett annat förslag har varit att Music, Wild, 
Short Film och Graphics slås ihop till en och samma tävling. 
ElementTD i SC2 skall testas. 

Angående klassiska Element TD har Krister Bäckman varit i 
kontakt med mapens utvecklare och kommer att få tillgång till 
koden så vi kan fixa buggen som förstörde för oss vid det senaste 
LANet (2011.4).

UT3 har i övrigt varit bra men ansvarspersonen bör bytas.

Trackmania behålls, Tomas Kindstedt förblir huvudansvarig, om 
han tackar ner sköter Christoffer Andersson om det.
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Nexuiz skippas tills vidare, dock hålls servrarna igång så man kan 
spela fritt.

Retrotävlingens framtid har diskuterats. Tävlingen har hittills inte 
fungerat då de spel vi försökt spela inte fungerat på dagens 
datorer. Worms Armageddon är ett förslag som eventuellt skulle 
fungera.

En Minecraft-tävling kommer att undersökas. Tävlingen skulle gå 
ut på att vinnaren är den som bygger ”the finest structure”.

Alla submissions som inte finns på hemsidan skall sökas upp så vi 
kan få dit dem.

7. Alternativa lokaler för verksamheten
Krister Bäckman och Christoffer Andersson försöker höra runt 
angående andra lokaler

8. Klubbunderstödsansökan
Christoffer Andersson ser till att en klubbunderstödsansökan 
skickas in i tid. Ett botten från tidigare år finns till förfogande. 
Ansökan skall finnas hos TLKs styrelse tills månadsmötet 30.1.

9. Anskaffningar
- kabeltång
- RJ45-kontakter
- mera kabel (vid behov)
- gBIC-kablar (skulle vara bra, helst begagnat)
- nya fötter, färg och lack till LAN-borden

Om vi har överlopps tillgångar planeras det att skaffas en dator till 
Cornern som skulle fungera som ”Lobster” då det inte är LAN och 
under LAN fungera som mediadator/projektordator.

Verksamhetsledaren är huvudansvarsperson för prisanskaffning.

10. LAN-klubbens stadgar
Stadgorna ska revideras. Arbetet påbörjades redan under förra 
verksamhetsåret och ska nu slutföras.

11. Övriga ärenden
Styrelsen 2011 skall skriva en verksamhetsberättelse för det 
gångna året

12. Nästa möte
Nästa möte hålls då vi bestäms platsen för nästa LAN

13. Avslutande av mötet
Mötet avslutades kl. 20:43

_____________________ _____________________
Christoffer Holmberg Sam Stenvall
Ordförande Sekreterare


