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

MÖTESPROTOKOLL
LAN-klubb möte
Tid:
Onsdag 14.11.2012 kl. 18:00
Plats: Cornern, Romgatan 5A
Närvarande: Christoffer Holmberg, Johannes Edgren, Sam Stenvall,
Henri Fagerholm, Henri Selin, Krister Bäckman
1.

Öppnande av mötet
Mötet öppnat kl. 19:10

2.

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

3.

Uppläsande samt godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan lästes upp och godkändes

4.

TLK LAN 2012.4
TLK LAN 2012.4 ordnas 6-9.12.2012 på Cornern
Tävlingar:
-

Xonotic
Element TD
Minecraft
The Hidden (source)
Trackmania
FastGFX
Demo/Shortfilm/Music

Diskussion angående vilket spel som ska vara ”surprise compo”.
Orsiwskyj föreslår en sorts Minecraft-tävling, förslaget godkändes.
Det diskuterades också huruvida en Diablo III-compo kunde hållas.
Även detta förslag godkändes (Bäckman sköter de praktiska
arrangemangen).
I Minecraft-tävlingen (Hunger Games) bestämdes det att kartan
ska vara lite mindre.
19:15 Niklas Bäckström välsignade oss med sin tillvaro.
19:18 Niklas Bäckström avlägsnade sig
Tidtabell:
Holmberg och Bäckman gick igenom tidtabellen och lade upp en
preliminär version på hemsidan. Man kan komma fr.o.m. kl. 14 på
torsdagen.
Bastiuturer bokas till både fredagen och lördagen för att minska
risken att ingen styrelsemedlem är på plats i Cornern under LANet.
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Hemsidan:
Diverse nyheter planerade till hemsidan
(administrationsgränssnittet, badges, profilsida (inkl. Publik del
som alla kan se (varifrån man ser hur många LAN man varit med
på, submissions o.s.v.), mera statistik, inloggning utan
werket.tlk.fi konto).

5.

Anskaffningar
Priser finns från förut till alla tävlingar så inget nytt behöver
skaffas.

6.

Bankkonto
Stenvall ska se till att styrelsen tar upp ärendet kontoanskaffning
för LAN-klubben. Användarrättigheter till kontot ska ges endast till
ordförande.

7.

Övriga ärenden
Orsiwskyj anmärker att nästa års styrelse bör satsa ordentligt på
att söka sponsorer. Stenvall ska skriva ett allmänt
sponsorbrevbotten. Orsiwskyjs fisar luktar illa.

8.

Nästa möte
Valmöte 8.11 kl. 17:00 på Cornern

9.

Avslutande av mötet
Mötet avslutas kl. 20:13

_____________________

_____________________

Christoffer Holmberg
Ordförande

Sam Stenvall
Sekreterare

