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Dagordning

1. Nya politiker

2. Ska vi skapa en röstkanal där man bara kan prata med spelare i närheten på

Nordatlas?

3. Ska man kunna satsa pengar på riktiga aktier?

4. Omstruktureringar av personalen

5. Övriga punkter

Tid: 19:30

Deltagare: 25 st

Plats: Falkenberg stadshus



Nya Riksdagsledamöterna förväntas var extra aktiva i sitt deltagande i

debatten.  Deris inleder mötet med en redogörelse för nya ranker som

tillkommit under senaste tiden.

1. Nya Riksdagsledamöterna

Det kan vara på sin plats med en liten förklaring kring vad som är tilltänkt syfte

med spelare som blivit politiker/riksdagsledamöter. Under mötet ges

politikerna förhand till ordet efter en ny punkt presenterats. Därefter ges övriga

spelare möjlighet att flika in.

2.Ska vi skapa en röstkanal där man bara kan

prata med spelare i närheten på Nordatlas?

Detta är en funktion som ingår i pluginet DiscordSRV vilket vi redan har

eftersom det används för spelchatten i Discord. Det skulle bli precis som i

PUBG eller liknande spel. Detta blir i så fall bara ytterligare en kanal som är

valfri att använda, så man kan fortfarande chatta som vanligt om man vill. Detta

kan dock alltså öka realismen för de spelarna som vill prova på det.

Tutorial på hur funktionen används:

https://www.youtube.com/watch?v=3gATervIh7k

https://www.youtube.com/watch?v=3gATervIh7k


Resultat av omröstning i Discord:

Ja: 15 röster

Nej: 6 röster

Därmed kommer proximity voice chat installeras.

Tillägg 2021-06-04 av Thorin:

Vi fick aldrig funktionen att fungera och förmodligen hade den kanske inte

använts ändå eftersom alternativet med vanliga röstkanaler ändå skulle funnits.

3.Ska man kunna satsa pengar på riktiga aktier?

Tidigare har vi haft pluginet “Stocks” där man exempelvis kan köpa aktier i

riktiga företag fast med spelvaluta inne på servern. Pengarna kan sedan växa

eller minska i värde. Tidigare gång blev det problem med pluginet som

orsakade att vissa spelare förlorade pengar och vissa fick ekonomisk

kompensation för sina aktieinnehav. Genom att ta mer backups än tidigare,

framförallt innan man uppdaterar pluginet minimeras risken att samma sak sker

igen. Nackdelen kan vara att pengar försvinner ut ur cirkulationen på

Nordatlas, men kommer tillbaka igen vid försäljning av aktierna. Sannolikt är att

det största kapitalet som sätts in är sådant som ändå inte skulle användas.

Länk till pluginet:

https://www.spigotmc.org/resources/stock-market-plugin-1-8-1-16-5.54564/

Thorin har redan gjort en guide på detta plugin, så det är ett extra plus i

kanten!

Resultat av omröstning i Discord:

Ja: 18

Nej: 3

Därmed återinförs aktiepluginet på Nordatlas!

4.Omstruktureringar av personalen

https://www.spigotmc.org/resources/stock-market-plugin-1-8-1-16-5.54564/


Ministrar och poliser är nu åtskilda och endast poliser kan bannlysa spelare.

Precis som i verkligheten kan politiker eller ministrar inte påverka

rättsväsendet eftersom det vore helt korrupt :)

Här förklarar Deris tankegångarna bakom ändringarna och

omstruktureringarna i personalen.

5.Ska ministrar och politiker kunna fängsla

spelare?

Resultat av Discordomröstning:

Ja: 9 röster

Nej: 13 röster

Därmed kommer politiker inte kunna fängsla spelare,

6.Övriga punkter
Ska man kunna skriva “bruh”?
En passionerad SiggeF03 har ett djupgående resonemang om varför bruh
borde vara tillåtet att skriva, detta kopplas även till yttrandefrihet.

Resultat av omröstning i Discord:
Ja: 14 röster
Nej: 6 röster
Därmed tillåts numera “bruh” i Nordatlas chatt

En spelare lyfter problemet med att Nordatlas är en polisstat där poliser
kan missköta sig utan konsekvenser
Frågan ajourneras till nästkommande möte.

Oskiir föreslår regler för The End och Nether
Claims räcker inte till eftersom man inte kan ha så många

7. Ska vi höja antalet claimblock i End och Nether
till 10 000?
Resultat av omröstning i Discord:

Ja: 8 röster



Nej: 0 röster

Därmed ökar vi antalet max claims i The End samt Nether. Det fastslås även
att samma regler som gäller i vanliga världen även gäller i The End samt
Nether. Detta avser särskilt förbud mot stöld vilket varit ett problem eftersom
många spelare saknat claimblock.

Vissa poliser och politiker anser att vi ska ha en särskild kanal för debatt kring
förslag i Discord.

Det kom även önskemål om en memekanal vid namn “Mackans meme-hörna”
i Discord. Denna kanal har nu funnits i 1-2 månader (notering 2021-06-04)

Det kom önskemål om att återinföra Jobs-pluginet på nytt. Frågan skjuts upp
till nästa möte.


