
 

Mötesprotokoll 
Riksdagsmöte 2020-04-25 

 

Tekniska problem 

På grund av tekniska problem med Nordatlas Discordserver som löstes precis efter mötet så 

kunde Thorin och några fler inte ansluta och tala i Discordservern. Istället skedde mötet via 

chatten där ledamöterna fick skriva Ja eller Nej som svar på en fråga för varje punkt som skulle 

tas upp kring assistenters permissions. Många övriga punkter sköts upp till nästa möte. Nästa 

möte kommer förmodligen hållas inom kort varsel. 

Sammanfattning 

1. Ny riksdagsordning 

2. Gamla icke avklarade ämnen 

3. Vilka permissions ska assistenter ha? 

4. Övriga nya ärenden 

5. Mötet avslutas 

● Tid: 30 minuter 

● Deltagare: 11+ spelare 

● Statsminister ThorinEk var ordförande 

● Ordinarie talman op266 var ej närvarande vid mötet. Tanken var att Dreamnet istället 

skulle ta på sig rollen som talman men det behövdes inte.  

Ny webbsida: 

https://nordatlas.se 

1. Ny riksdagsordning 

Riksdagens församling prövar en ny discordkanal vid namn “Riksdagsdebatt” där någon av 

talmännen måste aktivera mikrofonen tillfälligt för den som ska prata. Ledamöter begär ordet 

genom att tryck på knappen vid deras bänk och står så nära knappen som möjligt. Detta beror på 
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att många deltagare medvetet störde mötet och att det är allmänt svårt att upprätthålla ordningen 

när 20 personer deltar som vid förra mötet. 

2. Gamla ärenden 

Här får ledamöterna och talmännen själva ta upp förslag som beslutades eller diskuterades under 

förra mötet men inte blivit uppklarade ännu. Punkten skippades på grund av tekniska problem. 

3. Vilka permissions ska assistenter ha? 

Permissions som assistenter har från början:  

Undantagen från att betala skatt 

Möjligheten att claima nya plots åt staden 

Bjud in nya spelare till staden 

Ändra inställningar för plots - alla /plot-kommandon 

Justera stadens status mellan öppen eller stängd 

Har tillgång till “switch” - öppna dörrar och trycka på knappar i hela staden 

Befordra invånare till ranken helper - helpers har också “switch” i hela staden men inget mer 

Borgmästarens permission som assistenter eventuellt kan få 

*Kolumnen till höger representerar utfallet i riksdagens omröstning 

Beskrivning  Permission-node  Ska assistenter få 
permission? Ja/Nej 

Betalar ingen skatt  towny.tax_exempt  Ja - alltså de ska inte behöva 
betala skatt 

/towny top residents/land  towny.command.towny.top  Oklart vad detta handlar om? 

Alla tänkbara kommandon  towny.command.town.*  Nej 

Alla tänkbara 
plot-kommandon 

towny.command.plot.*  Ja 

Bygga, förstöra, switcha,  towny.claimed.owntown.*  Ett rungande ja blev det på 

2 



 

 

använda föremål i hela 
staden. Gäller endast plots 
som inte ägs av en invånare. 

denna frågan! 

Skapa en ny nation  towny.command.nation.new  Nej 

Kunna ta ut pengar från 
stadskassan 

towny.command.town.withdra
w 

Nej 

Få staden att lämna nationen 
som den är med i. 

towny.command.nation.leave  Nej 

 

4. Övriga nya ärenden - uppskjutna till nästa möte 

Ledamöter och talmän välkomnas att ta upp nya frågor och åsikter. 

● Här informerade Regeringskansliet om nya pluginet för aktiehandel. 

● Det önskades jobb på servern. Exempelvis detta plugin: 

https://www.spigotmc.org/resources/jobs-reborn.4216/ 

● Armour stands book datapack från Xisumavoid: 

● Dekorativa huvuden - kan skapa lagg om det blir för många 

● Quality Armory plugin - vapen i Minecraft - tveksamt, ska diskuteras vid nästa möte. Kan 

skapa konflikter med Towny. 

 

5. Mötet avslutas 

Statsminister ThorinEk förklarar mötes avslutat. Mötet blev kortare än vanlig på grund av tekniska 

svårigheterna som uppstod. Trots detta kunda de viktigaste punkterna tas beslut kring 
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