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Female Legends styrelsemöte
171018
Tid och plats: Discord, kl 19:30
Närvarande: Amanda Palmgren, Jennifer Hallberg, Josefine Wallenå, Lillie Klefelt, Liza Lind,
Mary Lidjan, Olivia Mattsson, Pauline Kintu, Sanna Härngren

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Liza Lind.
§ 2 Val av justeringsperson
Josefine Wallenå valdes till justeringsperson.
§ 3 Adjungeringar
Jennifer Hallberg och Sanna Härngren adjungeras in av styrelsen.
§ 4 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
§ 5 Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll genomgånget.
§ 6 Rapporter och meddelanden
Amanda har medverkat i Spelhjälpen och jobbat med eventet på Draken. Hon har hämtat spellovsLådan, och mailar löpande ut hyresavtal till de som ska hyra dator till Dreamhack. Amanda söker också
efter trygghetsvärdar till FL’s facebookgrupp.
Josefine har besvarat Sveroks enkät, arbetat med CS:go-coachingen, och haft möte angående
Lol-coaching på en högre nivå.
Lillie har varit på Melika-event på Inferno Online, och jobbat med turneringar. Lillie ska på möte med en
potentiell samarbetspartner.

Liza har jobbat med diverse turneringar, samt eventet på Draken och Female Legends 1-årsdag. Liza har
även varit på möte med riksdagsledamot Rickard Nordin, och haft mailkontakt med DH.
Mary har mailat med Razer angående monter på DH och tagit fram FL-musmattor.
Olivia har jobbat med och modererat samtliga turneringar föreningen hållit i.
Pauline har gått kassörskurs och gjort om bokföringen.

§ 7 Uppdelning av Olivias post
Olivia Mattssons post “onlineaktiviteter”, delas upp i ‘turneringar’ samt ‘coaching och
spelkvällar’. Olivia ansvarar hädanefter för turneringar och Jennifer Hallberg ansvarar för
coaching och spelkvällar.
§ 8 Tillförordnad arrangemangsansvarig
Sanna Härngren tillträder posten som arrangemangsansvarig i styrelsen.
§ 9 Coaching – utbildning i Code of Conduct och materialansvariga
Föreningens coacher ska utbildas i Code of Conduct, och CoC ska även implementeras i
coachingen. Arrangörer av lan (i föreningen) ska följa Sveroks Code of Conduct.
Materialet till föreningens coachingar måste skickas ut i god tid innan coaching-tillfället. Till
LoL-coaching (måndag) ska materialet senast skickas ut torsdag veckan innan. Varje spel där
föreningen erbjuder coaching ska ha en materialansvarig.
§ 10 Sweden Game Festival
Liza åker till Skövde och deltar I Sweden Game Festival, där hon föreläser om Female Legends.
För detta ändamål begär Liza en betald hotellnatt.
§ 11 Turneringar
Föreningen ska lägga ut en utvärdering i FB-gruppen för alla som deltagit i föreningens
turneringar, eftersom deras feedback är mycket viktig. Till vårens verksamhet så måste svenska
medborgare vara medlemmar i föreningen för att få tävla. Styrelsen och turneringsgruppen ska
själva utvärdera sitt arbete, för att identifiera problem och förbättringsområden.

§ 12 Challengermode Community Clash
Challengermode anordnar en turnering där vinnare av turneringar, som varit för vissa
communityn möts i ett så kallat “Community Clash”, vilket Female Legends blivit inbjudna att
delta i.
§ 13 1-årsdagen
Styrelsen fortsätter göra reklam för eventet. Sista anmälningsdag för att åka med bussen är
25/10. FL äter gemensam middag på fredagskvällen, och Jennifer är matansvarig. Styrelsen
beslutar att vi ska bjuda på tacos. Jennifer ansvarar för att sammanställa inköpslista och
planering av efterrätt. Som tidigare diskuterat besöker föreningen Gothenburg Game Gathering
på lördagen och träffas för en gemensam spelkväll på gamingcafé på lördag kväll.
§ 14  Spellovet
De aktiviteter Female Legends håller i, som är en en del av Spellovet är; League of Ladies på
Inferno Online, som även streamas. Eventet på Draken, samt föreningens 1-årskalas.
Spellovslådan inväntas och inventeras vid ankomst.
Spelkvällarna läggs upp på spellovs-kartan. Amanda gör detta.
§ 15 Dreamhack
Föreningens medlemmar får sovplats på Studiefrämjandet mellan torsdag-fredag. Styrelsen
fattar beslut vid nästa möte om vi kan hjälpa till att frakta datorerna mellan Studiefrämjandet
och Elmia. Lillie har gjort en preliminär budget till DH, medräknat tröjor, resor, biljettrabatt och
marknadsföring. Dreamhack tillhandahåller en avskild del av sovsalen i Hall A avsedd för endast
kvinnor och icke-binära. DH har vakter vid ingången till sovsalen kl 01-09. Eftersom sovsalen är
obevakad resten av tiden vill styrelsen sätta in vakter mellan kl 09-12.
§ 16 Försäljning av kläder
Mary har tagit fram förslag på två modeller av musmattor med FL’s logga, hon kollar upp
möjligheten att få mängdrabatt. Liza fortsätter med de övriga kläderna.

§ 17 Lokala representanter
Styrelsen vill ha lokala representanter för att delta när konvent eller liknande när föreningen
blir tillfrågad. Arrangemangsansvarig Sanna Härngren söker efter lokala representanter.
§ 18 Utbetalningar/ersättningar
Pauline betalar ut rabatt på samtliga biljetter till Dreamhack som köparen gjort sig behörig till
genom medlemskap i föreningen och köp innan vissa utsatta datum.
Liza Linds hotellnatt i Skövde.
Samtliga utbetalningar godkänns av styrelsen.
§ 19 Övrigt
Inget övrigt.
§ 20 Boka möten
Nästa styrelsemöte äger rum 1/11 kl 19:00 i discord.
§ 21 Mötets avslutande
Mötet avlutades.

Vid protokollet:

Justeringsperson:

______________________

______________________

Amanda Palmgren

Josefine Wallenå

