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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. Framtidens E-sport
8. Entledigande av styrelseledamot
9. Genomgång av verksamhetsplanen
10. BU: Byte av sätesort och adress för föreningen
11. Sveroks Riksmöte
12. Twitch
13. Liga med CM
14. Tekniska museet
15. Coachning höstterminen 2018
16. FAQ - på hemsidan
17. Ellevio/Sponsorer
18. Boka nästa styrelsemöte
19. Händer närmsta månaden
20. Utbetalningar/ersättningar
21. Övrigt
22. Mötets avslutande

Beslutsunderlag: Byte av sätesort och adress för föreningen
Bakgrund
Föreningen har sedan starten varit skriven hos Liza i Göteborg. Nu flyttar Liza tillfälligt till
Stockholm och vi behöver därför flytta. Eftersom Female Legends under tre år kommer ha
sin bas hos Sverok i Stockholm föreslås att adressen ändras dit.
Därför föreslås att
sätesorten ändras från Göteborg till Stockholm
Adressen ändras till Female Legends, ℅ Sverok, Box 128 25, 112 97 Stockholm

Protokoll Styrelsemöte
180814
Tid och plats: Discord, kl 19
Närvarande: Amanda Palmgren, Josefine Wallenå, Lillie Klefelt, Liza Lind, Mary Lidjan, Olivia
Mattsson

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Liza Lind.
§ 2 Val av justeringsperson
Lillie Klefelt valdes till justeringsperson.
§ 3 Adjungeringar
Inga adjungeringar.
§ 4 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
§ 5 Genomgång av föregående protokoll
Protokoll 180626 genomgånget.
§ 6 Rapporter och meddelanden
Liza, Jennifer, Josefine och Amanda har hållit i ett e-sportsläger för föreningen Pink Oranges
räkning.
Liza och LIllie har påbörjat projektet Framtidens E-sport.
Lillie har mailat en del, bl a. Angående ett Overwatch-läger i samarbete med
Asperger-förbundet.

§ 7 Framtidens E-sport
Liza och Lillie gick igenom vad som har hänt i projektet.
§ 8 Entledigande av styrelseledamot
Styrelsen beslutar att entlediga Pauline Kintu från sin styrelsepost.
§ 9 Genomgång av verksamhetsplanen
Mötet gick igenom verksamhetsplanen för 2018. Hittills ser det bra ut. De punkter som
ännu inte är avverkade kommer att hinnas med under verksamhetsåret, eller har
motiveringar för att ej behandlas som först var tänkt.
§ 10 BU: Byte av sätesort och adress för föreningen
Styrelsen beslutar att ändra föreningens sätesort och adress enligt bifogat beslutsunderlag.
§ 11 Sveroks Riksmöte
Sveroks Riksmöte äger i år rum 16-18 november i Sundsvall. Mötet diskuterade vilka ur
styrelsen som vill åka och ska nomineras. Hur styrelsen lägger sina röster beslutas vid
nästa styrelsemöte.
§ 12 Twitch
Mary har planerat att bjuda in kvinnliga streamers till Female Legends twitch-kanal en gång
i månaden, och kollar på möjligheten att få front page till dessa tillfällen.
§ 13 Liga med CM
Challengermode startar till hösten en liga. Female Legends ser gärna att det görs en
motsvarande liga för endast tjejer och icke-binära. Tidsmässigt passar det att göra tjej-ligan
till våren, och Challengermode och FL planerar detta tillsammans.
Vad gäller föreningens egna turneringar kommer ett möte hållas för att planera dem som
äger rum i höst.

§ 14 Tekniska museet
Tekniska museet i Stockholm kommer att hålla 2 spel-dagar den 10-11 november, samt
24-25 november. Liza och Lillie kommer att finnas där.
§ 15 Coachning höstterminen 2018
Höstens coaching i LoL och OW kommer att öppna för anmälningar inom kort. Det är ännu
oklart om coaching i CS ska testa igen.
§ 16 FAQ - på hemsidan
Då infomailen ofta mottar mail med samma frågor, så som hur man ska locka fler tjejer till
sina e-sportsevent, ska det upprättas en FAQ på hemsidan.
§ 17 Ellevio/Sponsorer
Efter ett lyckat samarbetsår vill styrelsen gärna fortsätta ha Ellevio som sponsor. Hittills har
Female Legends bara fyllt 1 av 3 huvudsponsors-platser.
§ 18 Boka nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bokas till tisdag 28/8 kl 19, i discord.
§ 19 Händer närmsta månaden
29/8 - 31/8

Dreamhack masters (Stockholm)

§ 20 Utbetalningar/ersättningar
Mary Lidjan har postat priser från välgörenhetsstreamen - 294 kr. PU 2018-12.
Godkänt 20/6-18.
Amanda Palmgren betalade hostellrum vid arrangörskonferensen för 2 personer - 890 kr.
PU 2018-32. Godkänt 22/6-18.

Max Horttanainen, bensinpengar till och från Almedalen - 2220 kr- PU 2018-37.
Godkänt 7/8-18.
Samtliga utbetalningar i §20 är godkända genom per capsulam-beslut.
§ 21 Övrigt
Inget övrigt.
§ 22 Mötets avslutande
Mötet avslutas av Liza Lind.

Vid protokollet:

Justeringsperson:

______________________

_______________________

Amanda Palmgren

Lillie Klefelt

Beslutsunderlag: Byte av sätesort och adress för föreningen
Bakgrund
Föreningen har sedan starten varit skriven hos Liza i Göteborg. Nu flyttar Liza tillfälligt till
Stockholm och vi behöver därför flytta. Eftersom Female Legends under tre år kommer ha
sin bas hos Sverok i Stockholm föreslås att adressen ändras dit.
Därför föreslås att
sätesorten ändras från Göteborg till Stockholm
Adressen ändras till Female Legends, ℅ Sverok, Box 128 25, 112 97 Stockholm

