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Female Legends styrelsemöte
171004
Tid och plats: Discord, kl 19
Närvarande: Amanda Palmgren, Josefine Wallenå, Lillie Klefelt, Liza Lind, Mary Lidjan, Olivia
Mattsson, Pauline Kintu

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Liza Lind.
§ 2 Val av justeringsperson
Olivia Mattsson 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
Pauline har betalat sin kassörskurs, (se § 15) och undersökt plattformen Patreon.
Olivia har administrerat LoL-coachingen, öppnat anmälan till föreningens kommande CS:GOcoaching. Hon har även haft möte med turnerings-gruppen, samt bett spelkvällsgruppen om
hjälp till spellovet. Plattformen Tournament kommer användas till FL’s turneringar i Overwatch
och Hearthstone.
Mary har mailat med olika parter angående monter (att spela i) på DH. Hon har agerat caster på
League of Ladies live-turnering, och medverkat i SVT vid två tillfällen.

Liza har planerat inför 1-årsdagen, och eventet på Draken, samt haft möte med diverse
spelutvecklare.
Lillie har medverkat i Inferno Online-eventet i samarbete med Melika. Hon har haft kontakt
med Aftonbladet, Challengermode och Dreamhack. Lillie har skapat grafik och postat i grupper
på Facebook.
Amanda har beställt spellovslådan från Sverok och jobbat med Worlds-eventet. Amanda ska
representera Female Legends i Spelhjälpen 14 /10.
§ 7 Turneringar hösten 2017
Föreningen arrangerar många turneringar i diverse spel under hösten och behöver därför en
utökad arbetsgrupp för just turneringar.
§ 8 1-årsdagen
Anmälan till 1-årstillställningen i Göteborg har öppnat. Jennifer Hallberg har erbjudit sig att laga
mat. Styrelsen hjälps åt med att pusha för fler anmälningar genom facebook-gruppen. Liza
jobbar med bussen som avgår från Stockholm. Riot Games skänker grejer till Gaming-eventet.
Amanda är quiz-ansvarig.
§ 9 Spellovet
Som en del av Sveroks Spellovet anordnar Female Legends sin egen 1-årsdag med firande,
Gaming-eventet på Draken (tillsammans med Pink Orange) och spelkvällar (enligt schema).
Eventuellt kan någon/några av spelkvällarna komma att streamas och innehålla mini-tävlingar
och give-aways.
§ 10 Dreamhack
Under Dreamhack Winter kommer det att finnas en sovsal för tjejer på området. FL får lov att
köra Female-turneringar på DH, och DH marknadsför dessa. Female Legends har raderna C28
samt halva C29 reserverade till 1 november. Vi får låna 30 datorer från Inet att hyra ut under
lanet.

§ 11 Sverokenkät
Sverok har skickat en enkät om föreningens syfte och arbetssätt. Josefine besvarar denna.
§ 12 Policy vid publicering i Facebook-grupper
FL stänger av kommentarsfälten i samtliga fb-grupper de postar i (som vi ej modererar) fram till
nästa styrelsemöte.
§ 13 Försäljning av kläder
Inför tryckningen av styrelsens hoodies står det mellan 2 olika modeller, Liza ansvarar för
tröjorna.
Till webbshoppen vill föreningen trycka t-shirts (gärna dammodell), linnen, ziphoods och
mysbyxor. Liza  och Lillie ska prova t-shirtmodeller. Potentiellt vill föreningen trycka tygpåsar
och musmattor. Mary kollar upp musmattor.
§ 14 Revidera budget
Liza och Pauline ska revidera budgeten.
§ 15 Kassörskurs
Pauline har betalat sin kassörskurs, vilken hon tar nästkommande helg.
§ 16 Utbetalningar/ersättningar
Alex flygbiljett till Inferno Online.
Samtliga utbetalningar godkänns av styrelsen.
§ 17 Övrigt
Föreningen vill göra en julkalender, med mini-tävlingar och annat smått o gott. Lillie o Amanda
ansvarar för detta.

§ 18 Boka möten
 Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 18 / 10 kl 19:30.
§ 19 Mötets avslutande
Mötet asvlutades.
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