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Diskussionsunderlag 1
Meddelande skickat från medlem till vår page:
“Hej.
Jag skriver då jag har en idé för att driva Female Legends framåt inom professionell
kvinnlig e-sport. Jag vet att det redan finns en del Female Legends medlemmar som
gjort egna lag att spela med osv i de olika spelen, men vad tror du/ni om att Female
Legends som organisation skapar ett professionellt och officiellt Female Legends
lag inom respektive e-sport som kan representera FL i olika evenemang och
tävlingar?
Tanken är då att det ska finnas ett komplett lag inkl. coach inom varje e-sport.
Ett av målen med det här skulle kunna vara att lagen får delta i turneringar både
online och på plats runt om i Sverige (och Europa när man väl tagit sig till den nivån)
Om utrymme finns skulle FL kunna stå för resor och logi för lagmedlemmarna.
Kanske kan man söka sponsorer för just detta syfte?
Som förslag bör det vara hängivna och dedikerade spelare som har tid då det
kommer behöva hållas en ganska hög nivå.
Såg precis ett inlägg på facebook gällande try-outs för TeamSouthside och tänkte
att FL kunde ha något liknande? Vad tror du/ni?
Om du/ni skulle vara intresserade av att starta upp någonting liknande så är jag
gärna med och hjälper till i processen.”

Beslutsunderlag 1 - Budget styrelsehelg 2018
Styrelsehelgen kommer ske 16-18 mars på Pensionat Granparken i Norrtälje i Stockholm.
Inkluderat är boende, mat och lokal. Priserna i budgeten är faktiska kostnader, förutom
Lillie, Paulines och den nya styrelsemedlemmens som är beräknade.
Lillie och Paulines kostnader är schablon för milersättning Stockholm-Norrtälje, eftersom vi
lånar deras bilar.
Övrigt täcker kostnader för till exempel flygbuss och kollektivtrafik.

Boende inklusive mat, 10
personer
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Beslutsunderlag 2 - Styrgrupp till projektet “Framtidens e-sport”
Yrkanden:
Att v
 älja Josefine Wallenå, Anna Erlandsson, Max Horttanainen och Emma
Berglund till styrgrupp för projektet “Framtidens e-sport”
Att ö
 verlåta till projektledaren och styrgruppen av projektet att rekrytera till
de två övriga tjänsterna inom projektet
Att ö
 verlåta till styrgruppen att bevaka projektet för föreningens räkning

Förslag till styrgrupp
Josefine Wallenå
Kommunikatör, Female Legends
Anna Erlandsson
Förbundsordförande, Sverok
Grundare, Isis - en samlingsplats för nördfeminister
Max Horttanainen
Ordförande, Sverok Väst
Ordförande, Pink Orange
Emma Berglund
Ledamot, Sverok Väst
Ordförande/styrelseaktiv, SARZ (Swedish Asian Roleplaying Zone)
Grundare, Coachsurfing Boardgame Group
Projektledare, SM i Carcassonne, 2016-2017

Beslutsunderlag 3 - Projektledare för “Framtidens e-sport”
Yrkande:
Att välja Liza Lind till projektledare för “Framtidens e-sport”

Förslag till projektledare för “Framtidens e-sport” är Liza Lind, grundare och ordförande i
Female Legends. Liza är 33 år och har jobbat med Female Legends sedan starten 2016.
Projektansökan påbörjades under våren 2017 och skrevs nästan uteslutande av Liza efter
egen idé. Liza har tillsammans med Lillie Klefelt stor erfarenhet av Female Legends arbete i
synnerhet, och om tjejer och icke-binäras situation inom e-sport i allmänhet. Hon har
dessutom arbetat med föreläsningar och workshops inom ämnena e-sport och nätkultur,
samt sitter i styrelsen för Svenska E-sportförbundet och föreningen Pink Orange. Liza har
sedan 2014 doktorerat i immunologi vid Göteborgs universitet, med disputation 2018.
Genom doktorandtjänsten såväl som genom de olika föreningsuppdragen har hon gedigen
erfarenhet av projektledning. Hon har också varit involverad i Respect all Competes
lägerverksamhet.
CV i korthet:
Ideella uppdrag
Female Legends
Ordförande, 2017Svenska E-sportförbundet
Ledamot, 2017Pink Orange
Ledamot, 2017Sektionen för Teknisk och Kemisk Biologi
Studienämndsordförande, 2010-2011

Arbete
Göteborgs Universitet
Doktorand i immunologi, 2014-2018
Ungas Kraft med Universeum
Projektledare, 2017-

Respect all Compete/Sverok
Coach och workshopledare, 2016-2017

Utbildning
Linköpings Universitet
Master of Science in Chemical Biology, 2007-2013
Linköpings Universitet
Psykologi, 2006-2007
Örebro Universitet
Naturvetenskapligt basår, 2004-2005
Folkungaskolan, Linköping
Samhällsprogrammet, 2000-2003

Föreläsningar/workshops i urval
Likabehandling i praktiken
Trollhättan, 2018
Tjejer och e-sport
Sweden Game Conference, 2017
E-sport och LAN
Uppsala, 2017
Female Legends
Dreamhack, 2017

Female Legends styrelsemöte
180228
Tid och plats: Discord, kl 20
Närvarande: Amanda Palmgren, Jennifer Hallberg, Josefine Wallenå, Lillie Klefelt, Liza Lind,
Mary Lidjan, Olivia Mattsson, Pauline Kintu, Sanna Härngren

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av Liza Lind.

§ 2 Val av justeringsperson
Mary Lidjan valdes till justeringsperson.

§ 3 Adjungeringar
Jennifer Hallberg och Sanna Härngren adjungerades in av styrelsen.

§ 4 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll
Protokoll 180215 genomgånget.

§ 6 Rapporter och meddelanden
Sanna har haft möte med DiamantLAN och Nordsken, samt mailat med LANbit.
Olivia har mailat med Challengermode, och ordnat huvudadmins till turneringarna. Alla vårens
turneringar har skapats i Facebook-gruppen.
Mary har förberett inför årsmötes-streamen, och välgörenhetsstreamen.
Liza har förberett beslutsunderlag inför detta möte och varit på Sverok Västs årsmöte i
Halmstad.

Lillie har varit på semester i 3 veckor. Hon jobbar för fullt med välgörenhetsstreamen, med allt
från tekniker till streamers och gäster.
Josefine har jobbat med Nordsken, samt har möten med sina arbetsgrupper. Hon har även gjort
grafik för några turneringar.
Jennifer har anmält sig till arrangörskonferensen i Stockholm.
Amanda har deltagit i Sverok Västs årsmöte. Hon har också anmält sig till arrangörskonferensen
i Stockholm. Amanda har också skrivit och publicerat alla protokoll från föregående år, och
levlat upp föreningens LoL-konto.

§ 7 LANbit
Sanna har varit i kontakt med LANbit. På LANbit kan Female Legends få en egen rad / egna
platser. Styrelsen beslutar att paxa 10 platser, baserat på intresse. LANbit avgränsar en del av
sovsalen med band för tjejer och icke-binära. Sanna kollar med sina lokala representanter, om
någon kan tänka sig att vara trygghetsvärd på LANbit.

§ 8 Styrelsehelg (Beslutsunderlag 1)
Styrelsen beslutar att genomföra styrelsehelgen (16-18 mars) enligt budgeten i
Beslutsunderlag 1.

§ 9 Vår Discordserver
Det har varit problem med Discords server under flera av måndagarnas coachingstillfällen.
Eftersom man kan byta server under serverinställningarna för kanalen, så rekommenderas
coachansvarig att göra det om samma problem återuppstår.
Olivia vill ta bort sitt namn från verifieringen, för att undvika orimligt många förfrågningar.

§ 10 Officiella Female Legends-lag (Diskussionsunderlag 1)
Styrelsen beslutar att vi ej kan jobba med egna lag, då vi varken har resurser eller kunskap. Det
finns många organisationer som är duktiga på att marknadsföra och träna e-sportslag och
Female Legends hänvisar till dem istället.

§ 11 Interaktion mellan arbetsgrupper
När styrelsen vill beställa grafik uppmanas de att maila Josefine. Alternativt kan man lägga upp
sin förfrågan i Wunderlisten och hänvisa till den i mail till Josefine.

§ 12 Årsmötet
Preliminära ansvarsområden inför årsmötet:
Liza - mötesordförande
Amanda - mötessekreterare
Mary - Twitch
Josefine föredrar verksamhetsberättelsen
Pauline föredrar ekonomisk berättelse och balansräkning, och budget
Några moddar på Twitch, och turas om att verifiera föreningsmedlemmar i discord.

§ 13 Stream - ställ dina frågor till styrelsen
Styrelsen beslutar att hålla en streamad frågestund under styrelsehelgen, där de svarar på
vanliga frågor. Styrelsen går ut med inlägg på sociala medier där folk uppmanas att ställa frågor.
Senare beslutas det att frågestunden inte kommer bli av på grund av tidsbrist under
styrelsehelgen.

§ 14 Framtidens E-sport - Styrgrupp (Beslutsunderlag 2)
Styrelsen beslutar att anta de tre yrkanden i ‘Beslutsunderlag 2’, vilket innebar att välja
styrgruppen för Framtidens E-sport, och överlämna projektet till dem att bevaka åt föreningen.
Liza Lind avstod från att rösta.

§ 15 Framtidens E-sport - Projektledare (Beslutsunderlag 3)
Styrelsen väljer Liza Lind till projektledare för ‘Framtidens E-sport’, enligt yrkandet i
Beslutsunderlag 3. Liza Lind och Lillie Klefelt fick ej delta i röstningen.

§ 16 Malmöfestivalen
Malmöfestivalen är en årlig festival i stadsmiljö som i år äger rum 10-17 augusti. Festivalen
byggs på kultur i alla dess former, mat, föreläsningar, tävlingar mm.

Female Legends fick förfrågan om att medverka på Malmöfestivalen. Styrelsen beslutar att
kontakta Malmö E-sport för ett eventuellt samarbete under festivalen.

§ 17 Utbetalningar/ersättningar
Inga utbetalningar.

§ 18 Övrigt
Välgörenhetsstreamen äger snart rum, och FL uppmuntrar både killar och tjejer till att komma
dit och spela.

§ 19 Boka möten
Nästa styrelsemöte äger rum lördag 17 mars, under styrelsens fysiska träff.

§ 20 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Liza Lind.

Vid protokollet:

Justeringsperson:

______________________

_______________________

Amanda Palmgren

Mary Lidjan

