Styrelsemöte 19/2
Agenda
1. Uppstart
Allmän diskution om förväntningar för året, se till att alla har alla länkar och
lösenord.
2. Val av styrelseposter
a. Val av sekreterare
i.
Sei Håård valdes som sekreterare
b. Val av vice-ordförande
i.
Therese Säwenmyr valdes som vice-ordförande
3. Bankuppgifter
a. Val av firmatecknare
i.
Gabrielle de Bourg och Kate Nordin valdes som enskilda
firmatecknare
b. Överlämning av bankuppgifter
i.
Ordförande Gabrielle de Bourg och kassör Kate Nordin fyllde i
uppgifter för överlämning av bankuppgifter.
4. Planering av extrainsatt årsmöte (stadgeändring §2)
a. Extrainsatt årsmöte skall kallas till, och hållas den 9:de mars, kl. 18.30-19.00
5. Motioner från årsmötet
a. Motion om lungt rum
i.
Styrelsen föreslår att Konferensrummet blir Lungt Rum, men
Styrelsen vill ha företräde till rummet för styrelsearbete fram till
19.30. En snart vald trygghetsgrupp ges i uppdrag att till den 23/3
förbereda material för ett lugnt rummet.
b. Motion om administrativt stöd
i.
Officiell kanal för att be om hjälp är mejl, skickas ett mejl till styrelsen
förmedlar vi det till den person som bäst kan hjälpa till. Denna
information bör även förmedlas i nyhetsbreven och på hemsidan.
6. Verksamhetsplan 2018
a. Genomgång av arbete
i.
A2: Ett större Queer and Nerdy bör ske i slutet av varje kvartal.
Datumen 23:e mars, 25:e maj, 21 september och 14:e december
föreslås. Queer And Nerdy Arr-gruppen ges i uppdrag att komma på
eventuella teman.
ii.
A3: Bör utforma en guide om hur en kan boka lokalen. Kristian får i
uppdrag att utforma denna.

iii.

B2: Styrdokument ska utformas tillsammans med
verksamhetsgrupperna. Sei Håård ges i uppdrag att påbörja detta
arbete.
iv.
C2: Styrelsen bör skapa en guide till att rapportera till
studiefrämjandet och Christian Schrewelius Viklund utses som
kontaktperson som ansvarar för föreningens kontakt med
studiefrämjandet.
v.
E1: Trygghetsgruppen bör skapas för att kunna ta ges i uppdrag att
ta fram dokument för att öka trygghet och tillgängligheten i
föreningens material och träffar.
7. Sverok Stockholms Årsmöte
a. Ombud till årsmötet
b. Diskussion utifrån Sverok Stockholms VP2018
8. Mailförfrågningar
a. Kulturnatten 21/4
i.
Amanda Stenback ges ansvaret för att sköta arrangemang på
kulturnatten.
b. Cheer for Queer
i.
Förs vidare till Unga QueerNördarna
c. BirdeCon 10-12/5
i.
Styrelsen skall titta närmare på detta, och se om det finns intresse
hos medlemmarna att arrangera något.
d. Samarbete med Dragon’s Lair
i.
Styrelsen är positiv till ett samarbete. Tryggetsgruppen ges i uppdrag
att prata med Dragon’s Lair.
9. Diskussion kring verksamhetsgrupper
a. Queer and Nerdy Arr-gruppen
i.
Hitta en ansvarig
b. Kommunikationsgruppen
i.
Gabrielle de Bourg väljs som ansvarig
c. Eventgruppen
i.
Amanda Stenback väljs som ansvarig
d. Pridegruppen
i.
Utannonsera att vi söker en ansvarig i nyhetsbrevet
e. Rollspelsgruppen
i.
Tillfråga Zippy Brandt om intresse att vara ansvarig
f. Trygghetsgruppen
i.
Sei Håård väljs som ansvarig.
g. Therese Säwenmyr valdes som ansvarig att stämma av med de olika
verksamhetsgrupperna.

