Styrelsemöte 170919
Plats: Discord
Tid: 21:00

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Adjungeringar
4. Fastställande av föredragningslista
5. Genomgång av föregående protokoll
6. Rapporter och meddelanden
7. Worlds på Draken i Göteborg
8. Sveroks Spellovet
9. Dreamhack
10. Turnering med Melika
11. Lansering av ny hemsida och grafisk profil
12. Årsdagen
13. Komplettgrejerna
14. Utbetalningar och ersättningar
15. Övrigt
16. Boka möten
17. Mötets avslutande

Female Legends styrelsemöte
220817
Tid och plats: Discord, kl 21:00
Närvarande: Amanda Palmgren, Lillie Klefelt, Liza Lind, Mary Lidjan
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Liza Lind.
§ 2 Val av justeringsperson
Lillie Klefelt valdes till justeringsperson.
§ 3 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§ 4 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
§ 5 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll genomgånget.
§ 6 Rapporter och meddelanden
Liza har medverkat på och arrangerat lanet Våfflan. Liza har även pratat med Dreamhack, och
varit på intervju på högskolan i Skövde. Liza har varit med och startat upp det kommande
eventet ‘Worlds på Draken’.
Lillie har varit på ComicCon och nätverkat med folk i branschen.
Lillie, Mary och Pauline Kintu ska påbörja planeringen inför årsdagen. Lillie och Mary har haft
möte med Melika.
Amanda har kollat upp värdet på diverse datorkomponenter, som föreningen fått av Komplett.
(se § 14)

Amanda och Josefine har haft möte för att bestämma vad föreningen ska göra under Sveroks
Spellovet.
§ 7 Worlds på Draken i Göteborg
FL (tillsammans med Pink Orange) hyr bioanläggningen Draken i Göteborg, för att streama
finalen av Worlds (League of Legends) den 4 november. FL hyr en buss för att köra ner folk från
Stockholm som vill delta, mot en symbolisk summa på 100:- . FL / Pink Orange har hyrt en
sovsal åt dessa Stockholmare. Riot sponsrar med swag. Eventuellt kan vi få eventet till ett
officiellt viewing party. Föreningen kollar upp möjligheten att låna datorer till
pre-stream-aktiviteter från Inet. FL anordnar aktiviteter för sina medlemmar, före och efter
eventet på Draken. Lillie kollar offerter för bussen från Stockholm. Mary söker sponsorer till
bussen. Liza lägger ut anmälningsformulär för bussen i facebook-gruppen.
§ 8 Sveroks Spellovet
Amanda och Josefine föreslår viewing party till Worlds-finalen, spelkväll (online), mindre
turnering, samt stream.
FL och Pink Orange arrangerar viewing party.
Till spelkvällen föreslås att använda spelkvällsgruppen. En poll ska upprättas i
facebook-gruppen, för att undersöka vad folk vill spela.
Till en ev. turnering kan saker från föreningens förråd och Spellovs-lådan användas som priser.
Möjligheten att låna en studio till ev. stream undersöks. Streamen skulle kunna ha ett speciellt
tema, en gäst, eller give-aways.
Amanda beställer Spellovs-lådan.
§ 10 Dreamhack
Dreamhack låser 99 platser till FL. Det kommer i år att finnas en sovsal för tjejer på området. DH
kollar om de kan rabattera biljetterna till FL’s rader. Sverok och FL’s gemensamma monter har
fått en bestämd position. Dreamhack gör reklam för FL’s  turneringar

§ 11 Turnering med Melika
Serien med turneringar på Inferno Online blir av, med start 30 september. Grafikgruppen gör
grafik till turneringarna.
§ 12 Lansering av ny hemsida och grafisk profil
Nya hemsidan lanseras inom kort. Den grafiska profilen är nästan klar.
§ 13 Årsdagen
Lillie, Pauline och Mary ska påbörjar planeringen av eventet på Kappa i Stockholm.
§ 14 Komplettgrejerna
Av de komponenter föreningen fått av Komplett, behåller vi möss, headset och musmattor, för
att använda som priser. RAM-minnena, moderkorten och fläktarna, samt en processor, ska
säljas.
Liza kollar på grejerna en gång till innan de läggs ut till försäljning.
§ 15 Utbetalningar och ersättningar
Inga utbetalningar eller ersättningar.
§ 16 Övrigt
Inget övrigt.
§ 17 Boka möten
Nästa styrelsemöte äger rum onsdag, 4 oktober (4/10) kl 19:00 på discord.
§ 18 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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