Styrelsemöte 20/11
Deltagare: Gabrielle de Bourg, Christian Schrewelius Viklund, Kate Nordin, Therese
Säwenmyr, Sei Håård, Amanda Stenback
Närvarande: Johanna Håkansson (ordförande Unga QueerNördar), Zippy Brandt (revisor)
(yrkanderätt men ej rösträtt)
Dagordning
1. Uppstart och incheckning
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
a. Therese Säwenmyr valdes till mötesordförande.
b. Sei Håård valdes till mötessekreterare.
3. Godkännande av dagordning
a. Omröstning av dagordning
b. Mötet beslutade att punkt 10-13 behandlas efter punkt 4
4. Ordförande Gabrielle kommer att vara sjukskriven från 3 december och hur detta
påverkar föreningen.
a. Kommunikationsuppdraget sköts sedan oktober av Stina Färdig.
b. Överlämning av ordföranderollen till vice-ordförande Therese Säwenmyr.
c. Överlämning av övriga ansvar.
5. Majas fantastikbokcirklar (inkommet via mail)
a. Queer and Nerdy ansvarige Christian f¨år i uppdrag att ansvara för detta.
6. Erlands medlemsförslag om Funktionärsgrupp (inkommet via mail)
a. Queer And Nerdy gruppen tar hand om detta.
b. Föreslaget att läggas in i verksamhetsplanen.
7. Ett nationellt QueerNördarna
a. Uppstart av QueerNördarna Jkpg
b. Starta en avdelning för QueerNördarna Stockholm?
c. Gabrielle presenterar förslaget om att söka ett Arvsfonden Projekt med
fokus på ett rikstäckande QueerNördarna.
d. Beslutet lämnas till årsmötet.
8. QueerCon 2019
a. Förslag att ge Stina Färdig uppdraget som projektledare för QueerCon 2019.
i.
beslutat
b. Förslag om att ge Stina Färdig i uppgift att skriva en projektplan för
QueerCon 2019.
i.
beslutat
9. Återkoppling från Riksmötet 2018.
10. Antagande av styrdokument Värdegrund.
a. Styrelsen beslutade att anta styrdokumentet.
11. Antagande av styrdokument Pronomen

a. Styrelsen beslutade att anta styrdokumentet.
12. Antagande av styrdokument Avstängning och avvisande från QueerNördarna
a. Styrelsen beslutade att anta styrdokumentet.
13. Beslut angående avstängning av medlem Medlem
a. Genomgång av Rapport: Avstängning av Medlem.
b. Beslut i frågan om att en medlem ska stängas av och uteslutas ur
föreningen.
i.
Medlemmen beslutades med ensam majoritet att stängas av.
c. Eventuell närvarande av medlemmen på årsmötet.
i.
Enbart under punkten för det relevanta beslutet.
14. Beslutande om årsmöte 2019
a. Omröstning om föreslaget datum lördag 2 februari.
i.
Beslutat
ii.
Beslut om att styrelsen ej ska ha rösträtt på årsmötet, samt ej delta
under pläderingar för att uppmana till ett mer demokratiskt klimat.
1. Bordlägger frågan om att styrelsen ska ha rösträtt
2. Beslut om att styrelsen inte ska plädera fattades.
b. Genomgång av nuvarande Årsmöteshandlingar 2019.
c. Uppdelning av ansvarsområden till årsmöteshandlingarna:
i.
Verksamhetsberättelse 2018
ii.
Ekonomisk berättelse 2018
iii.
Verksamhetsplan 2019
iv.
Budget 2019
d. Motioner från styrelsen:
i.
Stadgeändring §1 Föreningen
ii.
Stadgeändring av §4 Styrelsen
iii.
Stadgeändring av §8 Omröstningar
iv.
Förbud mot medlemskap i antidemokratiska organisationer.
e. Digital närvarolista på årsmötet
15. Övriga frågor
a. Gabbi yrkar på avtack av föregående styrelse, och Kate föreslår på
skiftesmiddag.
16. Mötets avslutande

