Protokoll styrelsemöte 18-03-06
Plats: Åvägen 24
Tid: 18:19
Medverkande: Max, Jennifer, Liza, Kevin, Atle, Gustav (digitalt)
§1. Mötets öppnande
Mötet är öppnat
§2. Val av ordförande
Max valdes till odförande
§3. Val av sekreterare
Jennifer valdes till sekreterare
§4. Val av justerare
Atle valdes till justerare
§5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen är fastställd
§6. Tröjor
Dom ska tryckas, det kommer kosta totalt 4000 ex moms för T-shirts och
hoodies
§7. Nästa möte
27/3
§8. Genomgång av vad som gjorts sen förra mötet
Kevin har byggt en hemsida och beställt tröjor. Liza har gjort grafik till
Universeum. Jennifer har mailat med folkis, dom svarar segt men vi får
“förhoppningsvis snart pengarna”. Gustav har tänkt på arrangemang
(E-sportskola på fritidsgårdar, E-sport för föräldrar där man lär föräldrar spela,
Viewingparty, spelkväll, stream). Kevin har en orelaterad ide, rock band-kväll.
Max har haft möten med LAN-killar, sveroks årsmöte och universeum.
§9. ConFusion
ConFusion vill att vi arrangerar E-sport på deras evenemang 21-23
september. Det vill vi. Vi behöver en budget för det. Jennifer mailar.
§10. Hemsidan
Kevin och hans grupp har satt ihop en demo. Den ser bra ut och det ska
läggas till texter, bilder, mm. Vi kan lägga upp mötesprotokoll, nyheter och det går att
synka hemsidan med typ facebook, twitter osv. Vi kan lägga in arrangemang och har
formulär för att folk ska kunna bli medlemmar och ett för att bli volontär. Hemsidan
kommer kosta runt 100-150kr/månad.
§11. Mail från Niclas
SBU bedriver något som heter E-sport och hälsa och är ett projekt. Det ska
göras E-sportarrangemang lite överallt och bygger på att man ska utbilda

E-sportcoacher med hjälp av föreningar. Niclas frågar om vi vill hjälpa till mot
ekonomisk ersättning och då får SBU ha en workshop typ. Dom ska göra 50
E-sportsträffar som coacherna ska hålla i. Kevin och Gustav ska prata med
honom för att få mer info.
§12. Mail från gcodes gmaster
Max bad dom maila, och det gjorde dom. Dom heter real artist productions
egentligen, men kallar sig lite allt möjligt. Vi tror att dom vill göra ett LAN, men
är inte helt säkra. Kevin fixar ett möte.
§13. Samir o Co
En kompis till Max. Dom är duktiga på parkour. Dom ska öppna en ny
mötesplats (med parkour mm) och undrar om vi vill vara med på deras nya
lokal. Någonstans i gamlestan vill dom ha en lokal. Föreningen heter
stampede. Max ska skriva till dom för att få reda på vad dom vill att vi ska
göra. 4-8 April ska dom ha nordstan take-over. Kevin och Jennifer tar hand
om det. Kan vi ha parkour VR?? Super hot kanske.
§14. Framtidens e-sport
Female Legends fick pengar för ett projekt som Pink Orange är med på. Det
ska vara ett E-sportläger i Göteborg där vi ska coacha tjejerna som är med på
lägret.
§15. Kommande arrangemang
§a. Kolla på datum till LAN
§b. Universeum
Sprid så mycket vi kan om det. Vi kan lägga ca 1000kr på
marknadsföring. Vi delar på inläggen och marknadsför dom i olika
åldersgrupper. Max och Liza kollar på det.
§16. Big Network
Dom undrar om vi vill vara med på ett hörn under sitt arrangemang 16-18
mars. Vi tror inte vi vinner så mycket på det just nu och är ganska upptagna,
så vi åker inte dit i år, men vi kan marknadsföra det lite. Kevin fixar!
§17. MaZe
Några som vill göra LAN, men behöver hjälp. Dom vill att vi sprider deras LAN
i våra kanaler.
§18. Sommarläger
Varje år får sveriges kommuner pengar för att göra aktiviteter för ungdomar.
Max och Liza kom på att vi kan göra ett sommarläger på 5 dagar, hyra en
lägergård och ha lägerverksamhet. Max skapar en discordkanal om det.
§19. Ekonomi
Atle vill ha kvitto från bull-köpet den 28/2.
§20. Vad alla ska göra till nästa möte
§a. Jennifer: Maila Patrik angående ConFusion. Vi kommer behöva en
budget. (tejp, batterier, hyrbil, spel)
Prata med Samir om nordstan-takeover.

§b. Atle: Skapa excelark över avdelningarnas pengar.
§c. Gustav: Fundera mer på arrangemangen och skriv mer specifikt
information och plan för dom.
Kolla datum för LAN och presentera det på discord så snart som
möjligt.
Kolla med dom som vill engagera sig i Pink Orange om dom vill vara
med på arrangemangen.
§d. Max: Gör en discord för sommarläger. Lägg till alla i kanalen också.
Maila kvitto från bullar 28/2 till Atle.
§e. Kevin: Lägg till revisor på hemsidan. Kolla på om man kan göra en
“sub-hemsida” för om våra avdelningar vill ha en hemsida, ex:
avdelning.pinkorange.se. Texten där uppe är svår att läsa. Fixa något
där vi kan ha/lista våra avdelningar.
Maila Niclas om mer info.
Maila Big Network.
Maila PellePelle/gcodes gmaster/Real artist productions och fixa ett
möte.
Prata med Samir om nordstan-takeover.
Nyhetsbrev, (Big Network, MaZe, universeum) skicka ut senast 9/3
§21. Mötets avslutande
Mötet är avslutat

