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Närvarande
Gabrielle de Bourg (Ordförande)
Alexander Sandrén (Kassör)
Christian Schrewelius Viklund (Sekreterare) – Närvarande digitalt
Sei Håård (Ledamot)

Dagordning
1. Fastställande av dagordning
2. Queer & Nerdy ett år senare – Verksamhet
a. Hur kom vi hit? Vad har vi gjort?
*Vi har exploderat 11 medlemmar till 170
*Börjar bli trångt - främst pga rollspel
*spelledargruppen har separat möte 30/9
*forstätter växa
*Pride en språngbräda
b. Vad gör vi nu? Hur kan vi växa?
*Större lokal??
*Externa sammarbeten
-Femtopia
-Rollspel på stadsbiblioteket
-synas på andra ställen
-Försöka få in nya engagerade människor i styrelse/arrangemang
c. Var är vi på väg? Vad vill vi göra?
*Större lokal?
-RFSL - Nackdel kostnad, vi är huvudsakligen spelförening
*dela upp rollspel/brädspel
*Öppnare planering för vad som händer på QnN
*Titta på inköp av fondväggar för att kunna avdela/ljuddämpa
3. Genomgång av Pride 2017
*Enormt lyckat
*gav mycket - i deltagande, engameang, medlemmar, ökat 70% från pride
*QueerCon - störst och mest lyckad - 200 unika besökare
*Bra deltagande på enkäten - och bra feedback
*Bättre saker i cafét, mer vegetariskt/veganskt

*Nästa pride är Europride - Kontakta nosrka versionen av Sverock
*Vår organisation behöver mer erfarenhet och mer folk
*Festen med Syntax var inte lika lyckad, inte mycket jobb och inte lika välbesökt av
QueerNördar
*Mycket material kvar, tröjor armband
*kommer att införskaffa iSettle
4. Projektgrupper - Avstämning med de olika projektgruppsansvariga om hur
grupperna hur deras verksamhet går.
(Denna punkt tas senare. Alla grupper rullar på bra. Decentraliserad struktur
positivt. )
a. Queer & Nerdy-gruppen
b. Spelledar-gruppen
c. Marknadsförings & Event-gruppen
d. Trivsel-gruppen
e. Medeltidsveckan-gruppen
5. Ett halvår i styrelsen – planering inför valberedning inför styrelse 2018. Vill folk sitta
kvar, eller söka en annan position?
*Alexander - kan tänka sig att kliva ner
*Christian - Är gärna kvar, gärna sekreterare
*Sei - Sitter gärna kvar men inte för mycket ansvar, kanske sekreterare
*Gabbi - kandiderar gärna som ordförande
6. Övrigt
a) Queer and nerdy XL 3/11 -Spellovet
b) Fantastikens månad
c) Många QueerNördar åker på riksmötet

