
 

Mötesprotokoll 
Riksdagsdebatt 2020-09-27 

 

Dagordning  

1. Borde vi ha en förslagslåda? 
2. Förmögenhetsskatten 
3. Jobb 
4. Iron Golems - av eller på? 
5. Phantoms - av eller på?’ 
6. Ska man kunna skriva /check för att se om en spelare är bannad? 
7. Regler för företag 
8. Snabb förklaring om aktier - Du får gärna fylla på med info under de blå rubrikerna 

om du vill. Det vi brukar läsa upp när vi presenterar frågan sen 
9. Övriga Punkter 

Tid: 19:30 

Deltagare: 16 st 

Plats: Rådhuset Jönköping 

Demokratiministern ersätts främst av Thorin men även av poliserna IcyOx och 

QasdewRed som hjälper till. 

1. Förslagslåda 

Någon form av förslagslåda/formulär där man kan anonymt eller signerat skicka in 
förslag på förbättringar, nya idéer, och problem som kan åtgärdas - vad som helst. 

Riksdagsledamöterna är positiva till förslaget! 

2. Förmögenhetsskatten 

Nya förmögenhetsskatten på 1% dras från spelares konton en gång i månader, dvs 
var 30:e dag. För spelare med under 30 000 dras ingen skatt alls. Detta för att 
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balansera ekonomin mer och hjälpa nya spelare. - Eventuellt bör intervallet 

minskas från en månad till typ en vecka eller dagligen. 

3. Jobb 

Jobbpluginet har tagits bort för att skapa en mer hållbar långsiktig ekonomi där 
pengar cirkulerar runt i ett ekosystem av säljställen och skatt och butiker. Många 

spelare har haft invändningar mot detta eftersom jobben tidigare varit en 

betydande inkomstkälla. 

4. Iron Golems 

Ska Iron Golems spawna eller inte? Detta är högst tveksamt eftersom det 
orsakade extremt mycket lagg när Iron Golems spawnade okontrollerat i 

Göteborg under Nordatlas första månad. 

 

Omröstning  Ska Iron Golems kunna spawnas ? 

Ja  10 

Nej  2 

 

5. Phantoms 

“Ingen gillar Phantoms - lika bra att stänga av direkt” är en av många kritiska 
formuleringar som under senaste tiden framförts mot Phantoms. En fråga där det 

sannolikt råder delade meningar.  

 

Omröstning  Ska Phantoms spawnas? 

Ja  8 
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Nej  4 

 

6. Offentliga bannlysningar 
Ska man kunna se vilka som bannats med /check? Vissa spelare som blivit 
bannade vill kanske inte att andra spelare ska kunna se det. 

Det bestämdes att endast poliser ska ha tillgång till /check 

7. Regler för företag 

Vi kan hantera ämnet lite men antagligen är det bättre att bestämma på ett 
polismöte eller i alla fall internt ta fram ett regelverk, det är kanske svårt för 

vanliga spelare att lagstifta om någon man har begränsad kännedom kring. 

 

Vissa ledamöter anser att startkapitalet för företag bör sänkas. Andra är av en 
motsatt åsikt.  

8. Snabbgenomgång av aktier 

Förhoppningsvis har Thorin vid detta laget hunnit publicera instruktionsvideon för 
företag. I så fall länkas denna i chatt m.m. till deltagarna på mötet om någon 

missat.  

Poliserna QasdewRed och IcyOx förklarar hur Vasabörsen fungerar 

9. Övriga punkter 
● Skattemyndigheten - Statsbanken - skillnad? 

● Nordpost - ingen skickar paket längre - fast några beställningar  

● Item frames skapar lagg - alternativ? 

● Coronaplugin - något som flera ville ha 

● Fler events - en eventminister 
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