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Mötets öppnande
Val av justeringsperson
Adjungeringar
Fastställande av föredragningslista
Genomgång av föregående protokoll
Rapporter och meddelanden
Avtackning för 2017
Challengermode Daniel
Samarbets-LAN
Utvärdering Dreamhack
Utvärdering turneringar
Utvärdering coachningar
Utvärdering spelkvällar
Beslut om eventuell fortsatt avstängning av medlem
Årsmöte 2018
Avstämning inför jullov
Utbetalningar/ersättningar
Övrigt
Boka möten
Mötets avslutande

Female Legends styrelsemöte
171218
Tid och plats: Discord, kl 18:45
Närvarande: Amanda Palmgren, Jennifer Hallberg, Josefine Wallenå, Lillie Klefelt, Liza Lind,
Mary Lidjan, Olivia Mattsson, Pauline, Sanna Härngren

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Liza Lind.

§ 2 Val av justeringsperson
Sanna Härngren 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
Protokoll 171114 genomgånget.

§ 6 Rapporter och meddelanden
Jennifer har deltagit i terminsavslutningar för samtliga av höstens coachingar och varit med
påDH.
Josefine har jobbat med och deltagit i DH. Hon har också förberett julkalendern och tackinlägg.
Lillie har lagt mycket fokus på DHW. Hon ska ha möte om DHS imorgon (tisdag). Hon var på
Twitch-festen och har snackat Internationella kvinnodagen. Förutom det har hon hållit på med
julkalendern, uppföljningsmail och Streaminghjälpen.
Liza har jobbat med DH, och med en eventuell CS-turnering i vår.

Mary har snackat med Plantronics, gjort overlays och hittat kvinnliga casters till föreningens
League of Legends-produktion.
Olivia har skickat ut utvärderingsformulär om turneringarna, och sammanställd övrig inkommen
feedback. Hon har börjat söka admins och planerar inför vårens turneringar.
Pauline har varit med i Streamhjälpen och på DHW.
Sanna har mailat med Diamantklubben, och Ung Kraft i Nyköping.
Amanda har varit med på DHW och adminat en turnering.

§ 7 Avtackning för 2017
Styrelsen beslutar att göra en offentlig avtackning av sina arbetsgrupper för detta året.

§ 8 Samarbets-LAN
Diamantklubben i Malmö vill samarbeta med Female Legends för att arrangera ett LAN. LANet
skulle äga rum i Malmö under sportlovet. Sanna har fortsatt kontakt med Malmö E-sport.
Ung Kraft vill också arrangera ett LAN under sportlovet och söker volontärer för detta. Sanna
tar reda på mer.

§ 9 Utvärdering Dreamhack
Punkten bordläggs till ett framtida styrelsemöte.

§ 10 Utvärdering turneringar
Olivia utfärdar en utvärdering till alla höstens turnerings-deltagare. Hon sammanställer FAQ för
de olika spel föreningen håller turneringar i, samt förtydligar admin-instruktioner. Hon
omarbetar också admin-systemet.

§ 11 Utvärdering coachingar
Jennifer har tagit emot utvärdering från samtliga deltagare på LoL-coachingen. Generellt är alla
nöjda med coachingen. Vi har mottagit lite konstruktiv kritik om att ha olika nivåer på
genomgångarna.

§ 12 Utvärdering spelkvällar
Jennifer har mottagit svar på utvärdering kring spelkvällarna. På grund av sviktande intresse för
spelkvällarna vill styrelsen omarbeta formatet. Eventuellt prövar föreningen att ha spelkväll en
gång i månaden vid ett antal tillfällen under våren. Jennifer har bokat möte med
spelkvällsgruppen i januari.

§ 13 Beslut om eventuell fortsatt avstängning av medlem
Styrelsen beslutar att en tidigare avstängd medlem ska uppfylla de krav som tidigare ställdes på
medlemmen, för att återigen få delta i föreningens aktiviteter. Om dessa krav inte uppfylls inom
utsatt tid förbehåller sig föreningen rätten att utesluta medlemmen ur föreningen. Medlemmen
får då inte delta i föreningens aktiviteter förrän en ny avstängning utlöpt.

§ 14 Årsmöte 2018
Styrelsen funderar ut vad de vill göra under nästa verksamhetsår, eftersom detta behöver
finnas med inför årsmötet.

§ 15 Avstämning inför jullov
Josefine och Liza ska skriva årsmöteshandlingar. Olivia samlar in uppgifter till vinnarna i alla
turneringar som ska mottaga fysiska priser. Josefine sammanställer och samlar in adresser på
vinnarna av respektive lucka i julkalendern.

§ 16 Utbetalningar/ersättningar
Utbetalning av hotellbokning till Lillie.
Utbetalningar av folks DH-rabatter.
Samtliga utbetalning godkänns.

§ 17 Övrigt
Inget övrigt.

§ 18 Boka möten
Nästa styrelsemöte äger rum; torsdag 18 januari kl 19:30 i discord.

§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutas 20:44 av Liza Lind.

Vid protokollet:

Justeringsperson:

______________________

______________________

Amanda Palmgren

Sanna Härngren

