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Dreamnet999 och op266 är ordförande vid mötet och svarar och förklarar olika saker
som diskuteras.
Mötet livesändes av Nordatlas Television. Repris från mötet kan ses här:
https://www.youtube.com/watch?v=GMzmSLOINbE

1. Allmän info
Statsminister ThorinEk visar hur man hittar och läser protokoll från tidigare
riksdagsmöten. Samtliga mötesprotokoll finns på https://nordatlas.se/riksdagsmoten
Talmanspresidiet informerar om kommande händelser och förändringar på Nordatlas.
Framförallt förmedlas information kring planer för 1-års firande av Nordatlas i slutet av juli
samt vilka planer som finns kring att utöka världsgränsen.

2. Gamla ärenden
Här får ledamöterna och talmännen själva ta upp förslag som beslutades eller
diskuterades under tidigare möten men inte blivit uppklarade ännu.
● Jobbpluginet som efterfrågades vid förra riksdagsmötet har sedan en tid varit i
bruk. Med anledning av detta har en arbetsförmedling inrättats på tredje våningen,
i samma byggnad som Bernards Konditori.
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● Dekorativa spelarhuvuden efterfrågades vid förra mötet. Det finns dessvärre inget
lämpligt plugin med begränsningar kring antal spelarhuvuden vilket är nödvändigt
eftersom de i stora antal skapar lagg/fps-drops.
● Vapenplugin var en fråga som diskuterades men togs ej vidare. Det blev bestämt
nej från en enig riksdagsförsamling. Ett mer utförligt resonemang är dokumenterat
i det aktuella riksdagsprotokollet.

3. Claims i The End och Nether
Eftersom vissa spelare bygger i The End samt Nether finns önskemål om att kunna
skydda dessa från grief med hjälp av claims. I det fall då claims införs kommer det
fungera som så att man högerklickar med en guldspade i diagonalt motsatta hörnen av
det område man vill claima.

Ska man kunna claima i The End eller Nether?
Omröstning

Antal röster
The End

Nether

Ja

6

7

Nej

4

3

3

4. Vad ska priserna vara för /spawn och warp till
säljställen?
Omröstning - priser
Antal röster
/spawn

warp till Säljställe

0kr

5

3

5kr

1

1

10kr

2

2

15kr

1

20kr

1

Resultat
Priset för /spawn justeras till 0 kr
Warp till säljställe justeras till 5 kr

5. Hur mycket pengar ska nya spelare få i startkapital?
Sänkt startkapital förhindrar möjligheten att logga in med “fejkade alt-konton” för
att samla ihop pengar till samma konto. Samtidigt som warp- och spawn-avgifterna
eventuellt nu blir borttagna innebär det inget problem ifall startkapital snabbt tar
slut. Det innebär att nya spelare får arbeta sig upp från nästa ingenting istället för
att börja med 4 000 vilket räcker till ganska mycket på exempelvis ICA.
Riksdagens ledamöter debatterade länge kring frågan och vägde fördelar mot
nackdelar samt jämförde startkapitalet med kostnaden för att skapa en ny stad
vilken är 1 000 kr.
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Startkapitalet sänks till 750

6. Borde ICA Jönköping & Stockholm öppna igen?
Omröstning - ICA. ICA online kan inte uppdateras av Thorin själv och det kan
därför dröja tills buggarna med beställning och fler produkter kan fixas dit.

Antal röster

Öppna upp

Fortsätt hålla stängt

5

4

Resultat - ICA-butikerna öppnas upp på nytt men priserna i fysiska butikerna
kommer vara högre än i onlinebutiken https://ica.nordatlas.se för att motivera
användning av onlinetjänsten.

7. Övriga punkter
● En spelare vill kunna bo i flera städer - op266 förklarar att detta är möjligt
med hjälp av ambassader och förklarar hur dessa fungerar.
● Bygga upp Gekås Ullared - föreslogs av en ledamot, efter detta skapades
en omröstning om att byta namn på ICA Falkenberg till Gekås men
Falkenbergs borgmästare var negativ till förslaget eftersom detta skulle
kräva en arbetsinsats från honom själv.
● Smidigare sätt att se vilka butiker som finns på servern - någon samlad lista
eller dylikt där alla butiker i olika städer är listade, underlättar för spelare
som är på jakt efter ett visst material men inte vet vilka butiker som finns
och eventuellt säljer den önskade varan.
Fixa förteckning över antal kistbutiker - bildtabellen vid ICA Jönköping är
utdaterad och krånglig att uppdatera, statsminister Thorin hävdade här att denna
förteckning bör flyttas till hemsidan istället.

Mötet förklaras avslutat av Dreamnet999
Riksdagsmötet har resulterat i flera nya beslut och det har varit en bra ordning och reda
under hela mötets gång.
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