Föredragningslista Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2018-01-29
19:30
Discord

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Adjungeringar
4. Fastställande av föredragningslista
5. Genomgång av föregående protokoll
6. Rapporter och meddelanden
7. Årsmöte 2018
8. Styrelsehelg 16-18 mars
9. Nordsken
10. Phoenix Blue
11. Ung Kraft Nyköping
12. Reklampolicy
13. Bokföring
14. Coachning
15. Utbetalningar/ersättningar
16. Övrigt
17. Boka möten
18. Mötets avslutande

Female Legends styrelsemöte
180129
Tid och plats: Discord, kl 19:30
Närvarande: Amanda Palmgren, Jennifer Hallberg, Josefine Wallenå, Liza Lind, Mary Lidjan,
Olivia Mattsson, Pauline Kintu, Sanna Härngren.

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Liza Lind.

§ 2 Val av justeringsperson
Liza Lind 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 180118 genomgånget.

§ 6 Rapporter och meddelanden
Liza har gjort ett dokument, ‘Information till medlemmar’ i fb-gruppen, resten av styrelsen får
gärna föreslå ändringar. Liza påpekar att styrelsens arbetsgrupper måste upp på hemsidan. Liza
har varit på möte med Ellevio och planerat året.
Amanda har skickat priser till julkalendern.
Jennifer har mailat med coacher och haft möte med Lol-coacherna. Hon rapporterar att vi
hittills har 51 anmälda elever till coachingen i LoL.
Josefine har jobbat vidare med Nordsken, och ska snart sätta igång sina arbetsgrupper.

Mary har varit på middag med de i styrelsen som bor i Stockholm.
Pauline har bokfört och varit på middagen.
Sanna har pratat med Phoenix Blue, haft flera möten och varit på middagen i Stockholm.

§ 7 Årsmöte 2018
Inför årsmötet 3 mars ska varje post ha skrivit sin verksamhetsplan och budget för det
kommande året. Dessa kommer att användas som utgångspunkt vid årsmötet.

§ 8 Styrelsehelg 16-18 mars
Styrelsens fysiska träff är planerad till den 16:de mars till 18:de mars, och kommer äga rum i
utkanten av Stockholm.

§ 9 Nordsken
Josefine och Sanna har pratat med Nordsken om vad FL vill göra där. FL får ha egna bordsrader
och egen sovsal. Elgiganten sponsrar FL’are som åker till Nordsken med gratis
inträde/datorplats. FL inväntar svar från Elgiganten, om de kan ordna datorer att hyra. Styrelsen
funderar på om vi vill ha en monter. Nordsken vill gärna ha en uppvisningsmatch med ett lag
inom föreningen.
Sanna och Josefine gör en undersökning i fb-gruppen om vilket LAN de är mest intresserade av
utav Birde, Nordsken och LanBIT, eftersom de alla äger rum samma helg.

§ 10 Phoenix Blue
Phoenix Blue är ett LAN som äger rum 22 februari i Halmstad. De vill gärna samarbeta med FL
och kan bidra med monter och rabatterade sittplatser. Phoenix anordnar turneringar i CS,
Hearthstone, Overwatch, LoL och PUBG. De ska försöka ordna en sovsal för tjejer och
icke-binära.
Phoenix Blue blev senare inställt, men slår sig samman med Birdie i maj.

§ 11 Ung Kraft Nyköping
Sanna har hittat en volontär till ‘Typ ett LAN’, som kan hålla koll där. I och med det står Female
Legends som medarrangörer till Typ ett LAN.

§ 12 Reklampolicy
En person hörde av sig till FL och undrade om hen fick lov att göra reklam för ett gaming-läger.
På grund av det höga priset för lägret så nekade FL den reklamen, men ingen policy har tagits
fram.

§ 13 Bokföring
Pauline har börjat med bokföringen genom tjänsten Bokio, och hade några frågor om den.

§ 14 Coaching
Jennifer meddelar att vårens coachingar snart drar igång. LoL börjar den 5/2 och CS 8/2. Det
saknas några stycken spelare till LoL, och Jennifer jobbar på att fylla de platserna.

§ 15 Utbetalningar/ersättningar
Inga utbetalningar.

§ 16 Övrigt
Inget övrigt.

§ 17 Boka möten
Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 15/2, kl 19:30 på discord.

§ 18 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Liza Lind.

Vid protokollet:

Justeringsperson:

______________________

______________________

Amanda Palmgren

Liza Lind

