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1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Adjungeringar
4. Fastställande av föredragningslista
5. Genomgång av föregående protokoll
6. Rapporter och meddelanden
7. Turnering på Inferno Online 11 november
8. Mail från medlem – män i föreningen (Bilaga 1)
9. Priser till avslutningen av coachingen i League of Legends
10. Utbetalningar/ersättningar
11. Övrigt
12. Boka möten
13. Mötets avslutande

Female Legends styrelsemöte
171114
Tid och plats: Discord, kl 19
Närvarande: Amanda Palmgren, Lillie Klefelt, Liza Lind, Mary Lidjan, Olivia Mattsson, Pauline
Kintu, Sanna Härngren

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Liza Lind.

§ 2 Val av justeringsperson
Pauline Kintu valdes till justeringsperson.

§ 3 Adjungeringar
Sanna Härngren adjungeras in av styrelsen.

§ 4 Fastställande av föredragningslista
Punkt § 10, Dreamhack läggs till mötesordningen.
Föredragningslistan fastställdes.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll
Protokoll 171104 genomgånget.

§ 6 Rapporter och meddelanden
Amanda har skrivit protokoll, och deltagit i eventet på Draken samt 1-årsdagen.
Lillie har suttit i möten, och kollat på trycksaker till DH. Lillie har varit i kontakt med DH, Anita
Sarkeesian från Feminist Frequency, och Webbhallen, samt deltagit i 1-årsfirandet.
Liza har jobbat med studiecirklarna, och fixat priser till CS-turneringen efter Dreamhack, i form
av headset.
Mary har haft mailkontakt med ASUS, samt kontakt med potentiellt framtida samarbetspartner.

Olivia har haft diverse möten med sin arbetsgrupp och administrerat turneringar.
Pauline har sett över ekonomin, och samlat in kvitton.
Sanna gjort en lista med lokala representanter över hela landet, pratat med Diamantklubben i
Malmö om att arrangera en spelkväll under sportlovet, samt deltagit på det senaste Inferno
Online-eventet.
§ 7 Turnering på Inferno Online 11 november
Styrelsen beslutar att diskvalificera de spelare som brutit mot Code of Conduct under lördagens
turnering, från den turneringen. I och med att det tekniskt sett räknas som en Walk-over från
det ena laget, resulterar detta i att dessa lag slutar på en delad förstaplats, som belönas
därefter. De spelare som brutit mot Code of Conduct får inga priser från den enskilda
turneringen (Riot points + Triumphant Ryze). Eftersom lagen slutar på samma poäng i hela
League of Ladies-ligan, belönas samtliga spelare (från båda lagen) som inte blivit
diskvalificerade, med biljetter till Dreamhack på Female Legends rader. De spelare som blivit
diskvalificerade för att ha brutit mot Code of Conduct får inga priser, samt förses med en
varning enligt Female Legends 3-varningssystem.

§ 8 Mail från medlem – män i föreningen
Styrelsen mottog nyligen ett mail från en medlem som uttryckte vissa oroligheter kring Female
Legends medverkan på Dreamhack i somras. Bl a. att det suttit flera män på FL’s rader, vilket
gjorde att det inte kändes som några “tjejrader”, samt att coacher fått sina biljetter
rabatterade, och fått sitta på raderna.
Styrelsens svar på detta lyder; Female Legends intention är att det bara ska sitta tjejer på
våra rader, dock så såldes inte tillräckligt med biljetter till i somras, vilket gjorde att Dreamhack
låste upp raderna. De blev alltså öppna för allmänheten, och då hamnade det en del
“obehöriga” män där. Styrelsen anser att det är bättre att föreningens coacher får sitta på
raderna jämfört med helt okända män, men jobbar mot att i framtiden endast ha tjejer och
icke-binära på raderna, eventuellt en separat “support”-rad, där coacherna m fl. kan sitta.

Valet att rabattera coachernas DH-biljetter motiveras med att coacherna gör oerhört mycket
arbete för föreningen och avsätter flera timmar i veckan för att coacha. För oss var det ett sätt
att belöna coacherna för deras engagemang, och flera lag vill gärna ha sin coach på plats när de
tävlar på Dreamhack. Föreningen ska jobba med att belöna andra arbetsgrupper på lämpligt vis.

§ 9 Priser till avslutningen av coaching i League of Legends
Föreningen tar 6 st datormöss ur komplettlådan som priser till den avslutande turneringen för
höstens LoL-coaching, samt hederspris till en av eleverna.

§ 10 Dreamhack
Föreningen godtar möjligheten att visa upp finalmatchen i League of Ladies, League of Legends i
ASUS monter på Dreamhack Winter.

§ 11 World of Warcraft
Styrelsen beslutar att det ska skapas en guild i WoW. I guilden utses “Månadens spelare”, där
man kan vinna t ex. game time.

§ 12 Utbetalningar/ersättningar
Flertalet kvitton för rabattering av DH-biljetter från i somras.
Samtliga utbetalningar godkänns av styrelsen.

§ 13 Övrigt
Styrelsen uttrycker sin glädje över att skyddsjakten på den vita älgen har avblåsts.

§ 14 Boka möten
Nästa styrelsemöte äger rum någon gång under DHW.

§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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