
 

Mötesprotokoll 
Riksdagsdebatt 2020-08-15 

 

Dagordning 

Daglig avgift för nationer 

Daglig avgift för städer 

Engångsavgift för att starta en outpost 

Avgift för att claima en plot 

Borde assistenter kunna unclaima plots? 

Hur ska vi göra ekonomin balanserad och långsiktigt hållbar? 

 

● Tid: 19:30 
● Deltagare: 17st i Discord. 22 spelare online samtidigt 

● Plats: Riksdagshuset Helsingfors 
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op266 är ordförande vid mötet och går igenom mötesprotokollet och presenterar 

diskussionsfrågor utifrån detta. 

1. Daglig avgift för nationer 

Den dagliga nationsavgiften har sedan begynnelsen varit inställd på 100kr. Beloppet har 
kritiserats av vissa spelare som för högt, motiveringen som används är att nationer som 

går i konkurs innebär att alla städerna i nationerna också går i konkurs. Efter omröstning 

bland alla närvarande spelare inkom blandade förslag men nästan alla förordade en 

sänkning av avgiften. Resultatet av omröstningen blev 50kr. 

Resultat: Daglig avgift för nationer sänks till 50 kr. 

2. Daglig avgift för städer 

Daglig avgift för städer - 100kr 

Vid första Riksdagsmötet för Nordatlas vilket hölls omkring 1 år innan riksdagsmötet vilket 
detta protokoll avser bestämdes dagliga avgiften för städer till 75kr och har varit 
oförändrad sedan dess. Under den långa tidsperioden har ekonomin förändrats och 
många spelare blivit förmögna. En ändring anses därför vara rättfärdigad. 

Omröstning - många bud på 10 kr men storfräsarna op266 och Dreamnet999 förklarade 
att det är orimligt och avgiften blev då höjd till 100 kr. 

 

Övriga icke planerade frågor som beslutades kring 

Minsta möjliga avstånd mellan en utpost och närmsta utpost/stad ändrades från 3 
chunks till 10 chunks. 

Bonus chunks som en stad får för att gå med i en nation minskades från generösa 140 
till 130. 

Bonus chunks som en stad får för att gå med i en nation ändrades från 5 till 3. 
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3. Engångsavgift för att starta en outpost 

Pris för outpost - 500 - nuvarande avgift ansågs rimligt och ingen förändring gjordes. 

4. Avgift för att claima en plot 

Priset ändrades från 100kr till 50kr.  

Flera av mötets ändringar syftar till att landområden icke skall claimas i onödan, dvs 
områden som claimas utan att något byggs. Istället vill riksdagsförsamlingen att städer 

skall placeras på strategiskt planerade positioner med långa avstånd till närmsta stad. 

Detta minskar också risken för att claims skapas runt en stad i syfte att hindra en befintlig 

stad från att utökas. 

5. Borde assistenter kunna unclaima plots? 

Alla ledamöter ansåg att assistenter borde kunna unclaima plots. Det bestämdes att man 
bör ta bort permissionet “switch” från helpers. Man upptäckte att möjligheten till vice 

borgmästare förmodligen är inbyggt i Towny och Statsminister Thorin tar på sig 

uppdraget att undersöka frågan. 

6. Hur ska vi göra ekonomin balanserad och långsiktigt 
hållbar? 

Thorins planer kring ekonomin 
Ta bort aktiepluginet - Skaffa företagsplugin där man köper aktier i varandras företag på 

Nordatlas istället. Göra en marknadsplats där man kan exempelvis för engångsavgift på 

29 kr få en begränsad butiksyta. Då kan alla ha butiker samlade på samma plats och det 

blir lättare för spelare att leta bland ett större sortiment på samma plats. Ökar även 

möjligheten av jämföra pris och därmed ökas konkurrensen kring prissättningen som 

pressas. - Alla var positiva till att införa företagspluginet. Thorin får hosta upp pengar - 

enligt samtliga övriga spelare. 
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Förslag 1 
Ta bort alla säljställen och alla adminshops. Då går ekonomin runt mellan alla spelare 

istället för kommer från ingenstans eller försvinner iväg ur systemet. Då förlorar inte 

Statsbanken på att äga säljställen vilket är ett problem i nuläget. 

 

Förslaget förkastades av nästintill alla församlingsmedlemmar. 

Förslag 2 

(Kan kombineras med förslag 1) 

Resetta alla kistbutiker. Skulle kunna innebära att Thorin kan fixa så att man kan få en 
lista över alla butiker på hemsidan tillsammans med koordinater, ägare, och info om vad 

som säljs och till vilket pris.  

Riksdagen godkände en återställning av butikspluginet trots att det kan innebära lite 
jobb med att skapa nya butiker. 

Åtgärder kring ekonomin 
Thorin hittade precis ett sätt att få alla städers avgifter att gå till Statsbanken - varför hade 

man inte upptäckt detta innan!? Enligt rikspolischef Dreamnet999 med stort kapital var 

priserna på Arken Zoo för höga. 

Ledamöterna ansåg att det var okej att göra alla shoppar på nytt. Därmed migrerar 
Quickshop till MySQL istället för Flatfile. Thorin förklararar vilka fördelar det kan få och att 

man då kan leta efter butiker på hemsidan i framtiden eventuellt. 

Statliga butiker som Coop borde tas bort. Det borde bara finnas lite billig mat åt nya 
spelare. Alla röstade ja på att inte sälja något på statliga coop/ica förutom basbehovet i 

matväg. Thorin förklarade att i princip så är varje köp från statliga butiker en förlorad 

inkomst för någon spelare. 

 

 

4 



 

 

7. Övriga punkter 

 

op266 och Dreamnet tycker det är personalens jobb att lösa finanskrisen. Svårt för nya 
spelare som inte har full insikt. Personalen får planera in ett internt möte framöver för att 

lösa ekonomiska krisen. 

Thorin förklarade att det inte naturligtvis är negativt om Statsbanken har slut på pengar. 
Statsbanken får in nya pengar med jämna mellanrum. Man kan vänta till 12:00 när alla 

städers skatt dras och Statsbanken får in nya pengar. 
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