
Protokoll styrelsemöte 18-10-29 
 
 
Plats: Discord 
Tid: 19:00 
Medverkande: Max, Liza, Kevin, Joel, Jennifer, Gustav 
 

§1.  Mötets öppnande 
Jennifer förklarade mötet öppnat 
 

§2.  Val av ordförande 
Jennifer valdes till ordförande 
 

§3.  Val av sekreterare 
Liza valdes till sekreterare 
 

§4.  Val av justerare 
Kevin valdes till justerare 
 

§5.  Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes 
 

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

§7.  Genomgång av vad som gjorts sen förra mötet  
Styrelsen gick igenom vad som gjorts sen senast.  
 

§8.  Vilken typ av event vill vi göra? 
Styrelsen kom överens om att vår kärnverksamhet är LAN, och att vi vill 
bygga community runt detta. Vi vill fortsätta göra andra arrangemang också, 
men i fortsättningen ta mer betalt.  
 

§9.  Stampede lokal 
Kevin berättade om lokalen i Kortedala han tittat på. Styrelsen diskuterade 
lokalen specifikt, men också generellt om föreningen vill fokusera på att göra 
e-sporthus. Styrelsen är försiktigt positiv och vill fortsätta jobba med detta, 
men vi tror inte vi hinner till Stampedes deadline. 
 



§10. Utvärdering Universeum 
Universeum gick bra. Det var mycket folk. Lite otur att många ledare blev 
sjuka.  
 

§11.  Kommande event 
§a.  UddeLANet 

Vi vet inte riktigt vilka grejer UddeLANet vill ha, men Kevin och Jennifer 
forskar vidare i detta. 

§b.LAN i mellandagarna 
Kevin och Gustav är huvudansvariga. Liza gör event. LANet blir på 
verket.  

§c.  E-sportläger 
Jennifer och Max ansvarar för lägret. Det kommer mer information 
senare. 

§d.LAN i Tuve 
Kontaktpersonen har slutat höra av sig. 
 

§12. Ekonomi 
Ekonomin är stabil. 
 

§13. Nästa möte  
Jennifer skickar ut en Doodle.  
 

§14. Övrigt 
Liza berättade om ett möte mellan spelbolagen och VGR som ska 
hållas, samt bjöd in Pink Orange att jobba tillsammans med Female 
Legends på Dreamhack.  
Jennifer pratade om ett 5G-event på Lindholmen. 

 
§15. Vad alla ska göra till nästa möte, skrivs i annat dokument 

 
§16. Mötets avslutande 

 
 
 


