
Dagordning styrelsemöte 18 mars 2019 
 
Plats: Scandic No 25 
Tid: 17:00 
Röstberättigade: William Jukic, Joel Horttanainen, Max Horttanainen, Gustav 
Danielsson, Jennifer Hallberg, Amanda Palmgren, Kevin Hoogendijk, Anton Myrholm 
Gäster: 
 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av Max Horttanainen kl 17:04 
 
2. Val av ordförande 
Max Horttanainen valdes till mötesordförande 
 
3. Val av sekreterare 
Anton Myrholm valdes till mötessekreterare  
 
4. Val av justerare 
Kevin Hoogendijk som justerare  
 
5. Fastställande av dagordningen  
Dagordningen är fastställd. 
 
6. Genomgång av förra mötets protokoll 
Detta är första mötet. 
 
7. Genomgång av uppdragslistan  
Vi har gått igenom uppdragslistan och ansvarsområden. 
 
8. Utvärdering tidigare event 
Anton ska skapa ett Google Forms för utvärdering av event. Gustav berättade om 
1v1-turneringen i LoL, det gick bra. 
 
Använda hemsidan för att förmedla anmälningsformulär. Satsa mer på att jobba 
med utvärderingar och att rekrytera fler medlemmar. 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tNYMa1bxxTIpeZ3ipwffR0xGNMFQEx9gVHPkTWEVQ7s/edit


9. Nya aktiviteter / kommande händelser 
NationalLAN 6/6-9/6.  
 
LAN2 6/9-8/9.  
 
ToffLAN 25/10-27/10  
 
MelLAN 26/12-29/12. 
 
Återkommande spelträffar under året, till en början varje vecka, med start 3/5. 
 
10. Genomgång av ekonomin 
 
 
11. Arbetssätt under året 
Vi brainstormade kring arbetssätt inom styrelsen. 
 
12. E-sportläger - Jennifer Hallberg 
SBU vill att Pink Orange gör ett E-sportläger för dom igen. Dock i Vänersborg denna 
gång.  
 
 
Beslut  
 
13. E-sportläger - Jennifer Hallberg 
Vi beslutar om att köra ett E-sportläger i Vänersborg. 
 
14. UddeLANet - Jennifer Hallberg 
UddeLANet vill massa flera saker. Hålla i ps4 turnering i fifa på lanet, låna våra 
konton till lanet.  
 
Beslut  
att låna ut utrustningen till UddeLANet, ansvarig är Jennifer. För att underlätta för 
inventariet ska allt gällande utlåningen dokumenteras bra. 
 
15. Firmatecknare 2019 - Max Horttanainen 
Vi behöver besluta om firmatecknare för 2019. Jag röstar för ordförande och kassör 
 
Beslut  
att firmatecknarna för 2018 inte längre får teckna firman 
att firmatecknarna tecknar var för sig 



att välja Max Horttanainen 19961108-5714 till firmatecknare för 2019 
att välja Gustav Danielsson 19901008-4375 till firmatecknare för 2019 
 
15. Hoodies 2.0 - Kevin Hoogendijk 
Vi behöver fixa nya hoodies. Kevin ansvarar för att presentera en ny design vid 
nästa möte. 
 
Beslut 
att köpa nya hoodies till alla styrelsemedlemmar, Kevin ansvarar för design. 
 
Nästkommande möten 
Måndagen den 15/4 17:00. 
 
Därefter preliminärt måndagen den 13/5. 
 
Styrelseavslutning preliminärt 12/6 15:00. 
 
Övrigt 
Teambuilding den 25/3. 
 
 
Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl 20:50 av ordföranden. 
 


