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Female Legends styrelsemöte
180215
Tid och plats: Discord, kl 19:30
Närvarande: Amanda Palmgren, Jennifer Hallberg, Josefine Wallenå, Liza Lind, Pauline Kintu,
Sanna Härngren

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Liza Lind.

§ 2 Val av justeringsperson
Pauline Kintu 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 180129 genomgånget.

§ 6 Rapporter och meddelanden
Liza har mottagit beskedet att föreningen beviljas pengar från arvsfonden, till projektet
Framtidens e-sport. Hon planerar välgörenhetsstreamen (7-8 mars) som görs i samarbete med
projektet LEIA och Rädda barnen. Hon har även haft möten med en potentiell eventansvarig.
Liza har skrivit årsmöteshandlingar tillsammans med Josefine.
Sanna har hämtat headsets på Challengermode, och postat dessa till tidigare vinnare. Hon har
planerat inför Nordsken tillsammans med Josefine.
Pauline har gjort bokslut och bekantat sig med Bokio.

Josefine har skrivit årsmöteshandlingar och sponsringsförslag till STS. Hon har också jobbat med
Nordsken och haft uppstart med sina arbetsgrupper. Josefine har skrivit ett pressmeddelande
inför vårt projekt ‘Framtidens e-sport’.
Amanda har skrivit info om trygghetsvärdar och ska på Sverok Västs årsmöte i Halmstad.
Jennifer har haft fullt upp med coachingen, och har kommunicerat med olika parter kring den.
Hon har också bokat coachträffen (§ 12).

§ 7 LoL-konton
Ett förslag om att föreningen ska erbjuda LoL-konton på server EUW, med syfte att underlätta
för medlemmar som spelar på EUNE som vill delta i Female Legends turneringar. Det beslutas
att inte genomföra detta, då Riot bara kan dela ut RP (huvudsakligt pris) till det konto som
turneringens spelas på, så intresset är antagligen för vagt.

§ 8 Styrelsehelg 16-18 mars
Styrelsen träffas fysiskt 3 gånger per år, enligt stadgarna (under DHS, samt DHW och en
styrelseträff). Nu är denna träff bokad till 16-18 mars. Styrelsen kommer att husera i Norrtälje,
där de planerar det kommande föreningsåret och umgås.

§ 9 Framtidens e-sport
Female Legends har beviljats 5,3 miljoner från arvsfonden till projektet. Projektet kommer att
lämnas över till en styrgrupp, som kommer att ta över arbetet med projektet, vid nästa
styrelsemöte.

§ 10 Årsmötet
Styrelsen vill streama årsmötet på sin Twitch-kanal. Till produktionen behövs två personer som
modererar Twitch. Det behövs också någon som verifierar medlemmar till årsmötes-kanalen på
Discord. Alla i styrelsen gör en presentation om vem man är och vad man gör. Pauline
presenterar den ekonomiska berättelsen. Två andra ledamöter presenterar budget respektive
verksamhetsplan. Amanda är sekreterare på årsmötet.

§ 11 Nordsken
Josefine och Sanna har haft fortsatt kontakt med Nordsken. En undersökning i
Facebook-gruppen visade att intresset för Birdie för störst, men även Nordsken var populärt.
Eftersom föreningen redan har upprättad kontakt med Nordsken väljer vi att satsa mest på
Nordsken, men ska även se vad vi kan göra på Birdie. Josefine väntar på bekräftelse från
Elgiganten angående hyrdatorer.

§ 12 Coachträff
Coachträffen kommer att äga rum på Arena 29, i Göteborg, helgen vecka 12. Det kommer att
bjuda på tacos, och efterrätt. Jennifer står för matlagning och inköp. Under coachträffen
kommer alla föreningens coacher att träffas för att umgås och genomgå Female Legends
coachutbildning som bl a innefattar Code of Conduct.

§ 13 LEIA
Leia är ett Sverok-projekt i form av ett nätverk där tjejer kan lyfta varandra och dela
erfarenheter för att utvecklas. Liza ser gärna att styrelsen anmäler sig till Leias
mentorsprogram.

§ 14 FL-grupper
Sanna har påbörjat arbetet med att sammanställa en lista över Female Legends-grupper inom
diverse spel och plattformar, samt vem som är ansvarig över respektive grupp.

§ 15 Välgörenhetsstream 8 mars
FL kör som tidigare känt en välgörenhetsstream den 7/8 mars, i samarbete med projektet Leia
och Rädda barnen.

§ 16 Förslag till eventansvarig styrelsen 2018
Liza har hittat en potentiell eventansvarig. Hon kommer att närvara vid nästa styrelsemöte.

§ 17 Trygghetsvärdar
Amanda har skrivit information om och till trygghetsvärdar, som ska granskas. Föreningen ska
ha tillsatt två stycken trygghetsvärdar under verksamhetsåret 2018.

§ 18 Popkollo
Popkollo är en organisation som även dem sponsras av våran huvudsponsor Ellevio. Eftersom
Popkollo fyller 15 år firas det stort med Popkollo Festival. Styrelsen uppmuntras att åka på
festivalen, men på grund av tidsbrist kan tyvärr ingen av oss närvara.

§ 19 Utbetalningar/ersättningar
PU till Olivia för frakt av turneringspriser.
Föreningen har betalat Eklanda-fakturan två gånger, vi kommer få tillbaka pengar därifrån.
Liza har fakturerat Ellevio, så deras pengar är på väg in.

§ 20 Övrigt
Inget övrigt.

§ 21 Boka möten
Nästa styrelsemöte äger rum onsdag den 28 februari kl 20, i discord.

§ 22 Mötets avslutande
Liza Lind avslutar mötet.
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