
Protokoll styrelsemöte 19-01-15 
 
 
Plats: Kans1337 
Tid: 18:07 
Medverkande: Jennifer Hallberg, Kevin Hoogendijk, Gustav Danielsson, Joel 
Horttanainen, Liza Lind, Max Horttanainen, Amanda Palmgren  
 

§1.Mötets öppnande 
Mötet öppnades 18:07 

§2.Val av ordförande 
Jennifer valdes till ordförande 

§3.Val av sekreterare 
Kevin valdes till sekreterare 

§4.Val av justerare 
Gustav valdes till justerare 

§5.Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes 

§6.Genomgång av förra mötets protokoll 
Mötet gick igenom förra mötets protokoll 

§7.Genomgång av vad som gjorts sen förra mötet 
Mötet gick igenom vad som gjorts sedan senaste mötet  

§8.Utlåning av utrustning till Female Legends 
Mötet beslutade att låna ut utrustning till Female Legends 

§9.Utvärdering tidigare event 
§a.Läger 

Lägret gick bra, tydligare utvärdering kommer göras senare 
§b.MelLAN 

Det var nice, ingen väktare nästa gång, betalning med ett system (t.ex. 
bara swish) 

§10. Kommande event 
§a.Årsmötet 

Victor är med på noterna och kommer göra en revision när Atle är klar 
med ekonomin. Ekonomin ska vara klar senast 22 januari. 
Verksamhetsberättelsen är klar 
Verksamhetsplanen är klar 

§b.Nordstan 
Vi kanske ska slå ihop GGG med Nordstan och bjuda in företag. Vi får 
diskutera med Samir/nordstan om det är okej att andra företag ställer 
ut. Stor vepa med GGG och PO. Söka lovpengar. Liza bjuder in 
göteborgsföretagen när vi har kollat med Samir/nordstan. 



§c. Online turneringar 
Vi vill ha mer aktivitet på discord.  
Regelbundna träffar i början av månaden.  
1v1 turneringar, double elimination 
Facebook evenemang och anmälan via google forms 
Stream? 
 

§11.  Genomgång av ekonomin 
Atle är inte medverkande 
 

§12. Nästa möte  
Avstämning inför årsmötet 4 februari kl 18:00 på discord. 
Nästa styrelsemöte beslutas efter årsmötet. 

 
§13. Övrigt 

§a.Vill vi göra event på Tekniska den 16-17 feb. Mycket större denna gång 
Låter kul men för kort inpå och vi vill jobba mer på lokal nivå, har inte 
så mycket att vinna på att marknadsföra oss i Stockholm. 

§b.Vi undersöker möjligheten att byta studieförbund 
§14. Vad alla ska göra till nästa möte, skrivs i annat dokument 
§15. Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl 19:34 
 
 
 


