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Protokoll
Riksdagsdebatt Nordatlas 2019-12-12
1. Mötet inleds (20:00)
Plats för möte: Riksdagskammaren i Jönköpings Rådhus
Vid talmanspresidiet för att leda mötet återfinns Säkerhetspolischef ThorinEk samt
Polismästare op266.

Bild tagen vid tidigare tillfälle

2. Antal deltagare: 12 st
Representerade städer:
• Göteborg – op266
• Sundsvall - Epicmind, ersattes under mötets gång av JesperBob
• Stockholm – KingMannen
• Bergdalen – SillyMarshMallow (tidigare JP831)
• Österlen – Lalaaz
• Melonia – Dreamnet999
• Östersund – Pekfzz
+ övriga från ovanstående städer som deltar som åhörare

Bild tagen under det sammanträde som detta protokoll avser.
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3. Endast 50% av spelarna behöver sova för att det ska bli dag
Samtliga folkvalda representanter ansåg det nya ”sov-pluginet” vara väl fungerande.
Det diskuterades huruvida gränsen på 50% var lämplig, det fanns inga invändningar
mot denna eller förslag på andra procentsatser.

4. Ranker behöver justeras och eventuellt en ny rank
Det utlovas fel saker som ingår i paketen på butik.nordatlas.se. Det är svårt att komma
in på butiken eftersom webbläsaren varnar (pga problem med ”SSL-certifikat”).
Exempelvis anges att kommandot /jump ingår i MVP det stämmer inte eftersom
funktionen saknas efter att Essentials togs bort. Detsamma gäller för /hat, det är även
problem med /back som inte fungerar ändamålsenligt enligt uppgifter från en enskild
riksdagsledamot.

5. Allianser bland städer
”Nations” på servern visade sig vara ett kontroversiellt ämne som visade på vissa
motsättningar bland starka personligheter i riksdagsförsamlingen. Förslaget kan
innebära att alla städer som är medlemmar i nationen tas bort när nationen får slut på
pengar och försvinner. Däremot betalas medlemsavgift från stadens kassor till
nationens kassa. ”nations” är en funktion som ingår i Towny-pluginet men som för
närvarande på Nordatlas är avstängd. Unioner mellan städer efterfrågas i viss mån av
de närvarande vid mötet. Detta skulle möjliggöra ”ambassader”, dvs claima enstaka
plots i städer man inte är medlem i.

6. Pengarbuggen
Det konstaterades att problemet eventuellt åtgärdats, det har inte varit lika påtagligt
under senaste tid eftersom nästan ingen spelare upplevt det – följaktligen
nedprioriteras pengarbuggen som ärende att handlägga och uppklara.

7. Möjligheten att bygga i andras städer utan att vara vänner?
”Ja det skulle varit väldigt bra” – uttrycker en representant. Förslag om att man på
något sätt skulle kunna köpa en plot i en annan stad och sedan får borgmästaren
godkänna detta via ett kommando. Smalt användningsområde eftersom man ändå
måste vara invånare i staden. Skulle fungera precis som ambassader ifall man inför
”nations” som funktion på Nordatlas.

8. Flera event & förslag till event
Det finns en gemensam uppfattning inom Riksdagsförsamlingen om att events lockar
spelare, nya som gamla.
Förslag på event:
•
•
•
•

Present hunt på hela servern
Fler julgranar på servern lite här och var
Spleef
Tag

*Noteras här att Melonias borgmästare Dreamnet999 attackerar talmanspresidiet
med ett treudds-spjut. Ingen rättslig påföljd har ännu blivit aktuell.
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9. En stor snöbiotop
Ingen tycker att det skulle varit en nackdel utan välkommet med en biotop av denna
karaktär. Thorin förkunnar här att en liten del av en snöbiotop kan på världskartan
skönjas i Nordsjön, sydvästlig del av kartan precis utanför world-bordern.

10.Fixa skogen på vissa ställen
Flygande träd som befinner sig främst vid Motala och Bankeryd. Op266 tog upp
ärendet som hamnar på Naturvårdsverkets kommande dagordning.

11.Olika jobb
Snarare ”uppdrag” skulle enligt en ledamot vara att föredra. I övrigt konstaterades att
dessa jobb skulle vara överflödiga pga säljställen som finns på servern. Man är nöjda
med de befintliga säljställen som finns.

12.Pets (Plugin)
Enligt borgmästaren för en av stadens större städer skulle det vara roligt. Han har själv
spelat på många servrar med just detta plugin och delar med sig av hur det fungerar.
Borgmästaren för en norrländsk stad med snabb tillväxt är tveksam men positiv till
pet-pluginet. Seriou5 tyckte att husdjur bör ingå i butiken, kanske i VIP/MVP-paketen
och fick medhåll från flera.
Omröstning kring huruvida ett Pets-plugin borde implementeras på Nordatlas:
Ja
Nej

6 st röster
0 st röster

13.Company (plugin)
Möjliggör samarbete mellan stadsgränser. Bra för det ekonomiska kretsloppet. Gör det
mer realistiskt, mer rollspel vilket är något man strävar efter på servern.
Omröstning om införandet av ett plugin för företag på servern:
Ja
Nej

6 st röster
0 st röster

14.Önskemål om att påbörja Riksdagsdebatter tidigare på vardagar
Enligt talman op266 är det färre spelare tidigare på vardagkvällar, varför man
schemalagt detta möte till 20:00 en torsdagskväll i december. Eventuellt skulle mötet
kunna påbörjas en halvtimme tidigare men det är många som äter middag ungefär vid
denna tiden.
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15.Övriga synpunkter och förslag från ledamöterna
•

Det framkom önskemål från talmannen op266 om att gamla städer bör tas bort.

•

SillyMarshMallow har enligt uppgift inte fått svar på sin ansökan till personal
som ska ha skickats in för ett antal veckor sedan.

•

Enligt op266 bör man få ta bort andras gamla ruiner från tidigare städer för att
bygga nytt på platsen. Gällande lagstiftning förbjuder detta för att skydda nya
spelare som glömt claima/göra en stad vid sitt första byggprojekt.

•

Enligt Seriou5 bör man kunna köpa fler saker för pengarna inne på servern.
ThorinEk svarar här att man på Holstebro Bryggeri i Danmark kan köpa
maltdrycker som ger olika effekter – ett bra ställe för lite shopping helt enkelt.

•

Det borde enligt några finnas säljställen i nära anslutning till Göteborg och
Melonia. Synonymt för dessa var att de själva var bosatta i de berörda städerna.
Gränsen för Finland borde färdigställas för att ge en bild av vilken tid det kan
ta att färdigställa projektet.

16.Mötet förklaras avslutat (21:17)
Talmännen tackar ledamöterna för det sitt deltagande, noteras här att några
ledamöter blivit tvungna att gå till sängs under mötets gång till följd av den sena
timmen.

