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Närvarande spelare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mojo_BTW
Calle777
Kingmannen
ThatBoiOskar
Yeer_melle
ElectroFalconSwe
Pekfzz
IcyOx
Dreamnet999
Op266
JP831

Protokollskrivare: Statsminister ThorinEk

Bild från riksdagssammanträdet vilket protokollet avser

1. Event med bilar
Statsminister ThorinEk meddelar regeringens planer på ett framtida racing-event på
det statliga vägnätet. Förslaget mottags med entusiasm av riksdagsförsamlingens
ledamöter.

2. Sänkt pris på /spawn
Priset bestämdes till 10 kr efter omröstning inom den lagstiftande församlingen som
var samlad på mötet.

3. Nya och omformulerade regler för servern
Thorin visade nya omskrivna regler trots att webbsidan ännu inte uppdaterats med nya
reglerna. Detta innebär att ingen kan straffa för reglerna som inte finns på webbsidan.
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4. Fler event
Vad gäller övriga event berättade rikspolischef Dreamnet999 om hur det går med
hästkapplöpningsbanan i Danmark. Enligt Dreamnet999 återstår främst läktare innan
ett färdigställande av arenan är aktuell.

5. Vad ska finnas i den nya butiken? Ex. fly-rank – namn? och
pet för vips, loot cases
Det fattades beslut om en ny rank som ska vara dyrare än MVP-ranken och där /fly
ska ingå. Vidare bestämdes att personer med rank borde få ett pet/husdjur på servern
som extra incitament för att köpa rank. Loot cases, dvs lådor man köper och sedan
slumpas det fram vad man får för föremål efterfrågades i Nordatlas butik. Det finns
viss tveksamhet kring detta eftersom det närmar sig casinoverksamhet och spel om
pengar vilket riksdagen principiellt vill undvika. Därmed har en utredning kring loot
cases tillsatts.

6. Cooldown för unban och unjail
Det bestämdes att cooldownen mellan gångerna som man kan köpa unban och unjail i
nya butiken borde vara 2 veckor. Protester hördes från Dreamnet999 men övriga
ledamöter ansåg att 2 veckor var rimligt. Argumentet för en längre cooldown var om
spelare som frekvent missköter sig kan komma tillbaka för ofta.

7. Vilka ekonomiska förändringar vill spelarna se?
En spelare föreslår ett kommunistiskt statsskick för att utjämna klassklyftorna.
Främst låginkomsttagarna önskade högre pris på vete.
Här noteras att Calle77 hoppar upp på talmanspresidiet och moonar för talmannen.

8. Stora klassklyftor på servern mellan rika och fattiga nya
spelare – måste minskas?
Ja det måste minskas anser i alla fall de fattiga och arbetslösa ledamöterna.

9. Eventuellt socialbidrag till spelare som är nyanlända på
Nordatlas?
Nej, inte socialbidrag enligt riksdagens ledamöter, men andra förändringar kan sättas
in istället. Dessa följer på kommande punkter.
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10.

Eventuellt höja ingångskapitalet på 2500kr?

Efter omröstning beslutades att nya startkapitalet på servern är 4 000 kr istället för det
tidigare 2 500 kr. Detta för att uppmuntra fler nya spelare att starta egna städer och
hjälpa dessa komma igång lättare.

11.

Kunna skriva /lantmännen exempelvis

Kunna skriva varsomhelst, men inte gratis
Ledamöterna önskade kunna skriva denna typ av kommando för att komma till
säljställe varsomhelst, men till en liten avgift.
Ett alternativ som framhölls av statsminister ThorinEk var att behålla nuvarande
system men sänks priserna för teleporteringen till säljställen.

12.

Discord SRV plugin?

Förslaget som togs upp handlar om att integrera ingame-chatten med Discord.
Resultatet skulle bli att alla chattmeddelanden inne på Nordatlas även hamnar i en
chattkanal på Nordatlas Discordservern. Från denna Discordserver kan även spelare
chatta från Discord, med spelare på själva servern i Minecraft.
Förslaget bifalls av riksdagen, separat kanal vid namn ”ingame-chatt” kommer
konfigureras av statsminister ThorinEk.

13.

Maxgräns för antal invånare

Thorin väckte förslaget eftersom någon slags gräns måste finnas för städers storlek.
Alla kan inte bo i samma stora stad utan landsbygden och småorter måste främjas.
Dreamnet999 och op266 som äger största städerna höjde varningsflaggor för att detta
kunde skapa problem för deras städer som redan var väldigt claimade, och nästan nått
maxgränsen. Det konstaterades att en utredning kring vilka möjligheter som finns
kommer tillsättas. Alternativet är att minska antalet chunks-per-invånare vilket i
nuläget är 8 st. Alternativet är en gräns för antalet invånare, exempelvis 100. I nuläget
finns inget gräns och det oklart om en begränsning är möjlig.

14.

Vote-plugin

Församlingen beslutade enhälligt om att börja använda vote-plugin vilket kan ge
dagliga belöningar till de spelare som röstade. Medlemmarna ansåg att belöningen för
att rösta borde vara 200-300kr.

15.

Lägre rankade poliser kan inte skriva /banlist

Frågan behandlas istället internt inom polisen och deras egna kommunikationskanaler.
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16.

Resursvärld

Under städer och på Nordatlas är mycket utforskat reda, byar är raidade och djur är
slaktade. Det spawnar ytterst sällan nya mobs på samma ytor. Inget bestämdes.

17.

Expandera worldboarder – ja

När Finland och Norge är klart ska worldboardern expanderas för att skapa nya ytor
att utforska.

18.

Öka renderingsavstånd?

Det beslutades att ett test att öka renderingsavståndet till 8 ska göras. Nya servern är
bättre och mer kraftfull än förra.

19.

Var ska man kunna sälja honung och vilket pris

Det beslutades att honung ska säljas på Chokladfabriken. En enkel kalkyl på rimligt
pris gjordes och styckpriset för honungskakor blev 15. Thorin fixade shoppen direkt.
Pekfzz sålde som synes på bilden 1 170 st honungskakor och fick då 17 550 kr. Övriga
spelare reagerade kraftigt mot detta och kallade det för en exploit. Thorin ansåg sig
vara lurad och sänkte styckpriset till 1 kr.

20.

Vice Borgmästare

Vid denna tidpunkten under mötet var det fullständigt kaos. Calle777 pratade i
nattmössan och störde när Thorin skulle informera och tala. Andra ledamöter väsnades
också och alla pratade samtidigt. Thorin krävde ordning och reda i salen med bestämd
ton och fick gehör för detta.
Vice borgmästare borde vara en möjlighet enligt många eftersom assistenter inte kan
bygga eller förstöra på alla plots i en stad.
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21.

Delägare av en del av en stad

Helst ska detta kunna om det kan fixas med assistent, blir typ som en delägare av
staden meddelar Thorin.

22.

Uppdateringar på hemsidan

Förhoppningsvis ska hemsidan uppdateras snart. Inget mer att tillägga här.

23.

Obligatoriskt med kostnad för tp till olika städer

Enligt riksdagen borde minimumpris för /t spawn vara 10 kr
Maxgräns borde finnas så att man inte blir scammad och av med alla sina pengar för
att man skrivit /t spawn.

24.

Kunna betala med ingame-pengar för en warp i sin stad

TP-avgifterna för /warp liseberg borde gå till Göteborgs stad som exempel.
Extra-avgift för långa teleportering borde finnas ansåg flera ledamöter.
Mötet förklaras avslutat av op266
Op266 förklarade att han skulle undersöka ifall det som bestämts på tidigare mötet
faktiskt genomförts av statsministern och regeringskansliet. Detta bedöms som positivt
eftersom det är möjligt att statsminister glömmer bort vissa grejer som bestämts på
dessa möten. Men då är det bra att dessa protokoll finns samt att op266 kan påminna
honom.

