Hällen Gaming Webbutskott
Hur webbutskottet fungerar, de olika rollerna samt uppdragsbeskrivningen
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Arbetsuppgifter för webbutskottet
Titel

Ansvar

Arch Web Wizard Ordförande i utskottet, framför utskottets åsikter på styrelsemöten
Web Wizard

En ledamot av webbutskottet, är med i beslut gällande hemsidan

Programmerare

Hjälper till att prgogrammera hemsidan

Grafisk designer

En person med estetiskt sinne. Kan vara med och designa koncept samt resurser

Kommunikatör

Ser till att folk i föreningen får veta hur det går med hemsidan

Testare

Testar hemsidan och kommer med feedback

OBS! Att gå med i utskottet innebär ej
att du behöver vara med i utskottet tills nästa årsmöte
eller att du blir tvingad att ta ansvar. Om du tackar ja till en
nominering för Web Wizard blir måste du dock ta ansvar för
webbutskottets beslut.

Hur skickar jag in en idé
till hemsidan till
utskottet?

Om du har ett förslag på en funktion som du tycker
hemsidan borde ha, maila funktionen till;
hallengaming+fjdjc6dn6ndovpzjom7g@boards.trello.com
Som ämne skriver du funktionen. (t.ex. "Kampanj Status")
I självaste mailet skriver du en kort beskrivning av
funktionen. (t.ex. "Man ska kunna se vilka kampanjer som
pågår, vilka som DMar dem, vilka spelare som är med samt
tidsramen för kampanjen")
Om du har en bild som har med funktionen att göra,
bifoga bilden i mailet.

Hur arbetar vi?

Diskussioner -- Discord - https://discord.gg/wdpMk2z
Kod -- Github - https://github.com/hallengaming
Progression och milstolpar -Trello - https://trello.com/b/rWArqpL7
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Uppdragsbeskrivning - Webbutskottet

U

tskottet har det övergripande
samordningsansvaret för webb-relaterade
frågor inom föreningens
verksamhetsområden - detta inkluderar att
upprätthålla en fungerande officiell
hemsida.
Utskottet initierar och följer upp ändringar av hemsidan.
Utskottet har ett informationsansvar gentemot styrelsen.
Utskottet har även ett ansvar att följa upp beslut som
fattas på årsmöte samt styrelsemöten.

Arbetssätt

Utskottet rapporterar hur förändringar implementeras i
hemsidan till Hällen Gamings styrelse, som är med och
fattar beslut i övergripande förändringar.
Utskottet ska fortlöpande hålla Hällen Gamings styrelse
informerade om sin verksamhet. Avgjorda ärenden skall
rapporteras till Hällen Gamings styrelse.
Utskottet med en av styrelsens ledamot, som tillika är
utskottets ordförande, ska få stöd från styrelsen då det
krävs.
Utskottet tar hänsyn till medlemmarnas förslag gällande
Webbrelaterade frågor men är inte tvingade till att
implementera dem.

Ledamöter

Webbutskottets ordförande bär den officiella titeln “Arch
Web Wizard”. En ledamot av webbutskottet har titeln “Web
Wizard”. Hällen Gamings styrelse utser Arch Web Wizard i
Webbutskottet och denna väljer övriga Web Wizards i
utskottet.
Web Wizards i Webbutskottet har rätten att vara med i
beslutsprocessen om utvecklingen samt upprätthållningen
av hemsidan.
Web Wizards i utskottet kan väljas när som helst under
årets gång och har ett ansvar för de beslut som genomförs.
De som väljs av Arch Web Wizard till Web Wizard har
rätten att tacka nej och fortfarande vara med i utskottet.
Utskottets Webs Wizards bildar ett beslutsorgan kallad
Wizard Council. Wizard Council kan vid en majoritetsröst
återta rätten för en medlem att arbeta på plattformen. Vid
en majoritetsröstning får Wizard Council ta bort
rättigheterna tillgiven en annan Web Wizard, vid denna
röstning får Arch Web Wizard inte rösta.

Sammanträdanden mm

Utskottet är beslutsfört innan styrelsemöten genom ett
Wizard Council. Arch Web Wizard svarar för att det
framställs ett protokoll med beslut i avgjorda ärenden.
Utskottets Wizard Council ansvarar för att inför
styrelsens sista sammanträde före årsmötet, lämna in en
skriftlig rapport över utskottets arbete avseende det gångna
året, samt förslag till aktiviteter för det kommande året och
om utskottet önskar förändringar i de övergripande
uppdraget.
Arch Web Wizard kallar till ett Wizard Council genom att
sända ut en kallelse minst två dagar innan Wizard Council.
Wizard Council kan ske i utskottets discord chatt, eller på
fysisk plats.

Ekonomi

Utskottet disponerar, med domänavgift och serveravgift
som prioritet, över de fastställda verksamhetsmedel som
beslutats i budgeten under årsmötet. Arch Web Wizard har
ansvaret att dokumentera hur utskottet disponerar den
inkomst som givits av Hällen Gamings Styrelse.

Arbetsprocess

Utskottet arbetar med en öppen källkod som publiceras på
GitHub Utskottet offentliggör progression och milstolpar
för hemsidan på Trello. Utskottet kommunicerar via en
Discord grupp.
Om Wizard Council anser att något av dessa tjänster inte
uppfyller deras behov, har det rätten att besluta att utskottet
ska använda andra tjänster i dess ställe. Utskottet ansvarar
för att informera resterande förening efter en sådan
ändring.
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