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Styrelsemöte Protokoll
050917
Tid och plats: Discord kl 19:00
Närvarande: Amanda Palmgren, Josefine Wallenå, Liza Lind, Mary Lidjan, Olivia Mattsson,
Pauline Kintu
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Liza Lind.
§ 2 Val av justeringsperson
Liza Lind valdes till justeringsperson.
§ 3 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§ 4 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
§ 5 Genomgång av föregående protokoll
Föredragningslistan fastställdes.
§ 6 Rapporter och meddelanden
Liza Lind har skickat in projektplanen för ‘Framtidens E-sport’.
Female Legends hyr ett förråd gratis i Göteborg. (Den tidigare utgiften på 400:-/månad
elimineras).
Liza har jobbat med förberedelser inför eventen Dreamhack winter och Våfflan.
Liza har träffat Folkuniversitet och diskuterat studiecirklar. Folkuniversitetet ska få ytterligare
information om föreningens arbete.

Liza har haft möte med Datorspelsklubben, i syfte att upprätta ett samarbete med dem.
Challengermode och Inferno Online söker efter monter som Female Legends kan spela
turnerings-finaler i på Dreamhack.
Mary Lidjan har pratat med GGBox, de vill sponsra på något vis, inväntar vidare information.
Mary har haft möte med hemside-gruppen, där en person har utsetts för att ta fram en grafisk
profil.
Challengermode agerar värdar åt FL´s turneringar på Dreamhack winter i CS:GO och LoL1.
Olivia har haft möte med arbetsgrupperna ‘onlineturneringar’ och ‘spelkväll’. En google drive
har upprättats, i syfte att få kontinuitet i spelkvällarna.
Pauline Kintu meddelar att både pengarna från Folkuniversitetet och Ellevio är påväg.
§ 7 Årsdagen
FL’s årsdag infaller 3 oktober. Mary, Pauline och Lillie ansvarar för att hitta på något på Kappa i
Stockholm.
§ 8 Sveroks Spellovet
Amanda Palmgren och Josefine Wallenå ansvarar för att bestämma vad föreningen ska göra för
att medverka. Ansökan för att få ‘spellovsboxen’ skickas in till Sverok senast 30 september.
§ 9 Samarbetet med Ellevio
Liza ska ha möte med Ellevio i Stockholm. Dit tar hon med Lillie och Mary. Ellevio vill att FL ska
åka med dem på universitetsmässa, på KTH, och Uppsala universitet.
§ 10 Dreamhack
Sverok ger 20.000:- till FL för att hyra monter + 1 hotellrum på DH2. 2 personer från Sverok samt
4 ur FL´s styrelse kommer att jobba i montern. Styrelsen beslutar att detta är ett bra upplägg.
Styrelsen beslutar att betala resa + boende åt 4 st ur styrelsen, och resa + lan-plats åt 3 st ur
styrelsen.
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 League of Legends
 Dreamhack

Reebok sponsrar med 5 par skor + 5 par tröjor till vinnande laget.
Avtalet med DH om att hyra rader än inte färdigt ännu.
Styrelsen vill rabattera våra platser med 500:- om man bokar i september, 400:- i oktober, 300:i september + ytterligare 100:- för de medlemmar som är med på föreningens coachingar.
Styrelsen allokerar 25.000:- till FL´s aktiviteter på DH.
§ 11 Försäljning av Komplett-grejer
Amanda kollar upp värdet och funktionaliteten på Komplett-grejerna (RAM, moderkortet,
processor). Beslut om vad som ska göras med komponenterna fattas vid nästa styrelsemöte.
§ 12 Utbetalningar och ersättningar
Olivia Mattsson, Bethina Holmström, Sara Gustafsson, Jonna Ståhl, Clara Lindholm och Linn
Liljander ska alla få utbetalningar för sina rabatterade platser på Dreamhack summer.
Atle Malmberg, tågbiljett.
Lillie Klefelt,  9 personliga utlägg.
Liza Lind, fakturor.
Samtliga utbetalningar godkänns av styrelsen.
§ 13 Övrigt
Inga övriga frågor.
§ 14 Boka möten
Nästa styrelsemöte äger rum 19 september, torsdag, kl 21 på Discord.
§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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