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I. Mötet inleds
• Demokratisk riksdagsdebatt med Nordatlas lagstiftande församling.
• Mötessamordnare: Thorin, Dreamnet999, op266
•

Alla spelare på Nordatlas är inbjudna.

II. Närvaro:
20 spelare. Bild från Riksdagsmötet vilket protokollet avser.

Mötet livesändes via Youtube och kan ses i efterhand här
III. Protokollet från förra riksdagsmötet godkänns

IV. Oavklarade ärenden från tidigare möten
1. Racing-event med bilar
Ledmöterna var positiva till detta. I anslutningen till detta påpekades vissa
problem som finns med bilarna; när bilen hamnar i en stad som fordonets
förare saknar behörigheter i är det inte möjligt att ta upp bilen eller ens
sätta sig i den igen och köra iväg. Statsråd ThorinEk svarade att man kan
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undvika att kliva ur bilen i en stad med detta problem i åtanke. Problemet
ska däremot undersökas och eventuellt åtgärdas om möjlighet finns.
2. Klassklyftor
Stora ekonomiska klassklyftor på servern utgör fortfarande ett
samhällsproblem. En lösning som presenterades vara att spelare bör kunna
låna pengar från rikare spelare. Lånen bör sedan betalas tillbaka efter en
viss tid då spelaren haft möjlighet att samla ihop nya pengar tack vare lånet.
Här påtalades att det kan vara viktigt med någon form av avtal för att
säkertställa att pengarna blir återlämnade. Dessa skulle dock inte vara
juridiskt bindande och vara svåra att administrera och eventuellt endast
bidra med fler komplikationer.
För att säkerställa att pengarna som lånats blir återbetalades föreslogs att
Kronofogden införs på Nordatlas. Ett annat förslag som gavs var möjligheten
att kunna skicka räkningar till andra spelare. Möjligheterna inom området
har undersökts av regeringskansliets men inga realistiska lösningar har
hittats.
En spelare önskade möjligheten att kunna sälja så gott som vad som helst
utan att behöva sälja till en annan spelare och då komma överens om ett
pris och antal. Åter igen kom önskemål om att spelarna ska få bestämma
vad som ska säljas på säljställen. Precis så har det till stor del fungerat
tidigare, även vad gäller prissättning.
När nästa säljställe ska byggas kommer spelarna tillfrågas kring önskemål.
Nästa säljställe kommer eventuellt bli ett säljställe för fisk vid en fjord i
Norge.
Här noteras att Lapran87 som regelbundet störde under mötet fängslades
vid ett flertal tillfällen. Även några andra spelare störde och iwilleatchips
käkade chips under samtalet vilket störde övriga ledamöter.
3. Maxgräns för antal invånare
Efter omröstning blev en maxgräns på 150 st invånare i en stad
genomsnittlig maxgräns. Det föreslogs också att gränser bör sättas utefter
den verkliga motsvarande stadens storlek villet skulle innebära att
Stockholm får högst invånargräns. Det saknas teknisk möjlighet till detta i
Towny-pluginet.
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En chips-entustiastisk ledamot som vill förbli anonym föreslog ett
betalsystem för maxgräns för antal invånare. Något som det heller inte finns
teknisk möjlighet för i pluginet som används för städer.
Eller att vi går efter stadens storlek i verkligheten. Detta ansågs orimligt.
iwilleatchips föreslår betalsystem för maxgräns
4. Vice borgmästare och andra saker assistenter kan göra
En assistent borde kunna bygga och förstöra i hela staden – alla höll med.
Detta bör vara möjligt att ändra men inte utan svårigheter eller intellektuell
ansträngning från ansvarigt statsråd.
Stadsägaren kan lägga ut ambassader så andra spelare kan bygga – detta var
en lösning som talmannen op266 presenterade.
Enligt talmannen fungerar nationer bra och här instämde övriga ledamöter.

V. Nya ärenden
1. Borde Nordatlas utökas med en resursvärld?
Först tycka nästan alla att en resursvärld borde finnas.
När det framgick att detta kunde orsaka extra lagg och alternativet var att
på sikt utöka worldboarder ner mot europa och kontinenten ändrade
samtliga åsikt och tyckte istället detta var ett bättre tillvägagångssätt.
2. TownyGUI plugin?
De flesta var positiva. Statsminister ThorinEk fick förklara att man
fortfarande kommer kunna skriva towny-kommandon manuellt om man vill.
Kanske också är krångligt – pluginet ska införas på test.
3. Realtidsplugin, riktig svensk tid på servern
Här diskuterades huruvida realtid (Svensk tid) bör gälla på servern. När det
blir natt är det jobbigt att skaffa saker – hävdade ett antal ledamöter. Går
inte att skippa natten – var ett annat bekymmer som påpekades.
Omröstning: 50/50
En majoritet ansåg slutligen att man inte bör skaffa detta plugin. Eftersom
många spelar ungefär vid samm tid på dygnet blir det alltid samma tid i
spelet, dvs alltid natt med monster om man brukar spela sent.
Istället borde dagsljuset vara längre under sommaren och kortare på vintern
föreslog en spelare.
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Efter detta kom ett mer realistiskt förslag om ett plugin som heter Seasons.
Talmanspresidiet meddelade att man skulle undersöka vad pluginet innebär.
Frågan ajourneras till nästa mötestillfälle.
4. Finns det helper?
op266 förklarade att man har polisaspiranter/assistenter istället
5. Finns det någon som är kriminell i Sverige?
De flesta är skötsamma förutom Calle777 som är stamgäst på
Kronobergshäktet.
Det borde synas vilka som blivit straffade tidigare ansåg en spelare. Här
förklarades att det finns en system för varningar i det plugin som används.
En spelare kan exempelvis bli bannad efter tre varning och dessa varning
kan eventuellt vara synliga för övriga spelare. Däremot är det viktigt att
värna den personliga intergriteten och därför inte offentliggöra
brottsregister.

Det borde finnas mer statistik över pengar och anmärkningar i registret
påtalades. Här förklarades att polisen har ett internt system för
händelserapporten men som i dagsläget inte används.
30 spelare på /fe top-listan anågs för mycket. Bör sänkas till 15/20 spelare.
6. Finns det poliser i Danmark?
Det borde vara ”universal” eftersom nästan bara svenskar spelar på
Nordatlas. Vidare kan alla poliser teleportera sig till berörda nationer. Den
praktiska användingen för poliser i andra länder finns därmed inte riktigt.
7. Ett plugin som gör att man kan hugga ned träd genom att bara hugga ned
ett block på stammen
Många var positiva till detta. Det skulle bli för lätt att få trä ansåg några.
Skogen skulle skövlas snabbare men med hjälp av world edit kan den snabbt
återplanteras. I detta fall måste säljpriserna på Bröderna Bärder sänkas.
Plugin med cooldown för trädkapning – oklart vad spelaren som föreslog
detta hade i åtanke.

Jobbigt att hugga ned hela trädet – detta sågs som den enda fördelen med
att införa ett sådan plugin.
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En event-dag där alla planerar skog #teamtrees föreslogs. Detta gav upphov
till en lättsam och road stämning i Jönköpings Rådhus.
8. Corona Craft-plugin
De flestaa är positiva till det. Carola-virus föreslogs också. Chipsätaren
tycker det låter kul och realistiskt. Då kan man bygga sjukhus såsom Ryhov.
Kan bli svårt för nya spelare som får Corona och förlorar hälsa och går
långsammare och får andra negativa effekter. Corona-event. En omröstning
om norska och danska poliser ska hållas nästa riksdagsmöte.
VI. Mötes förklaras avslutat av talman op266
En kort paus begärs innan båttvälingen till Finland går av stapeln.
Regeringskansliet på Nordatlas tackar alla riksdagsledamöter för deras
deltagande i debatten. Även personer som följt mötet via livesändningen
tillhandahållen av Journalisten DerisAviator avtackas. Journalisten och
sändningsansvarige DerisAviator mottog stående ovationer för sitt gedigna
arbete med livesändningen inför- och under mötet.

Invigning av Finland med båtrace

