Protokoll styrelsemöte 18-03-27
Plats: Åvägen 24
Tid: 18:29
Medverkande: Max, Liza, Kevin, Jennifer, Atle (discord), Joel, William
§1. Mötets öppnande
Mötet är öppnat
§2. Val av ordförande
Max valdes till ordförande
§3. Val av sekreterare
Jennifer valdes till sekreterare
§4. Val av justerare
Kevin valdes till justerare
§5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen är fastställd
§6. Nästa möte
Nästa möte är 17/4
§7. Genomgång av vad som gjorts sen förra mötet
Vi har fått våra tröjor, haft event på universeum, blivit skrivna om i GP.
Kevin har satt upp hemsidan och den är igång nu, snackat med Stampede,
mailat gcodes gmaster (dom vill att han ringer). William har mailat om våra
kommande arrangemang. Max har haft massa E-sporthusmöten. Atle har lagt
upp ett excel ark om avdelingarnas ekonomi.
§8. Universeum utvärdering
Det var roligt, universeum var jättenöjda, det kom jättemycket folk.
Wokshopen gick sådär, det kom inte så många. Nästa gång ska vi dubbla
antalet volontärer. Vi kan försöka låna 2 VR istället för det var så populärt. Vi
vill ha en ny beachflagga! Eventuellt ta emot medlemar till föreningen också
eller anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Vi borde ha flyers till dom som spelar där
det står typ “bli medlem gratis på denna sida” eller liknande.
§9. ConFusion
VI har fått en budget av Patrick, mellan 8000-20000 ungefär. Vi kommer
behöva hämta NärCons konsoller i Linköping.
§10. Nordstan med Stampede
Kevin var på möte och pratade med Samir. Vi kommer få en ca 15x5m stor
yta. Vi kommer troligtvis ha konsoller, code of conduct böckerna och lite
mysgrejjer. Vi kanske kan ha någon typ av turnering. Max ska prata med Inet.
Vi måste hitta volontärer.
§11. Ekonomi

Folkis Pengarna har inte kommit
§12. GDPR
Inga personuppgifter får sparas utan att folk godkänt att det gjorts. Inte ens på
driven. Sverok har tagit fram något vi kan använda. Folk måste godkänna
skriftligt på varje bild om vi ska kunna lägga upp det någonstans.
§13. Ny ordförande
Max har blivit vald till ordförande i svenska E-sportförbundet, och har då inte
lika mycket tid för Pink Orange och valt att avgå som ordförande. Max har
föreslagit Jennifer, men då behöver någon ta över hennes nuvarande
uppgifter. Max avgår som ordförande, Jennifer avgår som ledarmot. Max tar
rollen som ledamot och Jennifer tar rollen som ordförande.
§14. Val av tf. Ordförande
Jennifer Hallberg (980615-9548 ) valdes till tillförordnad ordförande
§15. Ny firmatecknare
Jennifer Hallberg ersätter Max Horttanainen som firmatecknare.
§16. Sommarläger
Håller på att diskutera med Inet om när vi ska ha lägret, kollar också på
lägergård och väntar på svar från dom också. Wendelsberg eller en lägergård
i Skövde är det vi kollar på just nu. Preliminärt sista veckan i Juli och två
första veckorna i Augusti är vad vi hoppas på att få lägergårdarna och
datorerna.
§17. Planer för hösten
LAN (våffLAN) Förslag på datum: 21-23 september
StyrelseLAN Förslag på datum: 1-3 juni
Universeum
Göra GGG
ArrangörsLAN? :D
§18. Övrigt
§19. Vad alla ska göra till nästa möte
Kevin: Ring PellePelle/Gcodes Gmaster
Max: Fråga inet om vi kan låna typ VR/datorer till Stampede i nordstan. Prata
med ungaskraft-personen om att låna nyckel.
Joel/William: Kontakta Arena29 om lån av arenan.
§20. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat

