Styrelsemöte 13/3-2018
Agenda
1. Uppstart och incheckning.
a. Närvarande: Gabrielle De Bourg, Amanda Stenback, Sei Håård, Therese
Säwenmyr, Christian Schrewelius Viklund.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
a. Gabrielle De Bourg valdes som mötesordförande.
b. Sei Håård valdes som mötessekreterare.
3. Genomgång från Sverok Stockholm-Gotlands Årsmöte.
a. Distriktet ämnar att QueerNördarna ska arrangera QueerCon och arrangera
Pride.
4. Årsmöte för Unga QueerNördar
a. Kallelsen ut 13/3, mötet kommer att vara på Brygghuset 23/3.
b. Etablera kontaktväg till Unga QueerNördarna – styrelsen beslutade att hålla
ett gemensamt möte.
5. Queer and Nerdy XL 23/3
a. Få in rollspel
b. Ha någon ansvara för att släppa in - beslut togs att detta ska tas med Queer
& Nerdy-gruppen
c. Unga QueerNördarnas årsmöte - lokal?
6. Genomgång och omröstning av Projektplan QueerCon.
a. Saknas post för inköp av fika och t-shirts - i övrigt var styrelsen nöjd med
projektplanen.
b. Styrelsen beslutar att bevilja QueerCon ett startkapital på 5000 kr.
7. Val av verksamhetsansvariga
a. Rollspel
i.
Styrelsen beslutar att Zippy Brandt väljs som verksamhetsansvarig
för Rollspel
b. Pride 2018
i.
Styrelsen beslutar att Gabrielle De Bourg väljs som
verksamhetsansvarig för Pride
c. Queer & Nerdy
i.
Ännu ingen sökande, men intresse finns. Beslutet bordläggs.
8. Externa arrangemang under våren
a. GothCon
i.
Gabrielle De Bourg, Amanda Stenback, Christian Schrewelius Viklund,
Alex Lithander och Lucy kommer att finnas på GothCon och
arrangera diverse saker.

b. Proud & Nerdy Kickoff
i.
Många från QueerNördarna kommer att delta
c. Kulturnatten
i.
Peter och Zippy verkar intresserade, satsa på att vara på
Stadsbiblioteket
d. Sveroks arrangörskonferens
i.
Konferensen diskuterades och vi ska uppmana arrangörer i
Föreningen att delta.
9. Info till nyhetsbrevet?
10. Övriga frågor
a. Podcast studiecirkel - Podcastudio hos studiefrämjandet, med en uppstart
den 4/4.
b. Rollup - 1000 kr budgeterat. Finns även projektbidrag från QueerCon 2017
i.
Christian får i uppdrag att fixa design och pris, och styrelsen
attesterar 2000 kr för inköp.
c. Mejl från Signe Kranz om Lorentz Tovatt från Miljöpartiet
i.
Föreningen kommer ej att officiellt bjuda in denne.
d. Styrdokument om lugnt rum
i.
Kommer inte att bli klart till den 23/3. Viktigare att det blir bra än att
det stressas fram. Denna ska nu vara färdig till 20/4.
e. Formulera input till Rollspelsgruppen
i.
Tips om lokal och uppmaning att be om hjälp till styrelsen kommer
att lämnas inför Rollspelsgruppens uppstartsmöte 30/3.

