
Styrelsemöte QueerNördarna 11/07 
- 2020 
Närvarande: Amos Persson, Alex Jauhiainen, Kristin Gifford, Rebecka Winter, Sei 
Håård 

Dagordning 

1. Uppstart och incheckning 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

a. val av mötesordförande 

i. Amos valdes som mötesordförande 

b. val av mötessekreterare 

i. Sei Håård  valdes som mötessekreterare  

3. Godkännande av dagordningen 

4. Ansvarsområden avstämning 

a. Intern kommunikation 

i. Kolla läget med Norr? 

ii. Konflikt i Jönköping - håller på att lösas  

b. Extern kommunikation 

i. Mailen hålls ett öga på 

ii. Twitter och instagram återupplivande 

c. Trygghet 

i. Uppdragsspecifikation skriven trygghetsgrupp 

ii. Starta studiecirkel-kitt i samarbete med studiefrämjandet 

d. Skilltree och kunskapsutveckling 

e. IT 

i. Hemsidan är lite mer aktuell 

f. Arbetsgrupper 



i. Påbörjat uppstart av flertalet arbetsgrupper 

5. QueerCon avstämning 

a. Länk+streamkod till Twitch 

i. Sverok TV har gett oss en person (Zacharias) som hjälper oss. 
Erland borde ha koll på teknisk info. 

ii. Kristin bjuds in till QueerCon mötet söndag 12/7 

b. Bilder + musik 

i. Gamla pressbilder från 2018 + 2019 

ii. Bilder från Sverok - Kommunikatör Björn Adriansson borde ha 
info, bjorn.adriansson@sverok.se  

iii. Gabrielle de Bourg kan frågas om musik 

iv. Fria musiksamlingar på nätet 

c. Projektplanen 

i. Påbörjad, extra styrelsemöte för att kolla projektplanen, eventuellt 
godkänna budget 

d. Twitch via Sverok TV, Jackbox games via discord, lajv, stockholm Pride 

6. Arbetsgrupper 

a. Dokumentation av startad arbetsgrupp, skriver att det gjorts. 

b. Inget styrelsebeslut behövs. 

c. Vi har startat tre arbetsgrupper sendan senaste styrelsemöte: 

i. Queer and nerdy Online, uppdragsspecifikation 

ii. Trygghetsgruppen  

iii. Cosplaygruppen 

7. Protokoll 

a. Årsmötesprotokollet är underskrivet 

b. Styrelsemötesdokumen från extrainsatt årsmöte uppladdat på hemsidan 

c. Signeringar behövs för konstituerande styrelsemöte, dessa måste vara 
bevittnade. Sei, Amos och Rebecka ser över i veckan hur vi kan lösa detta. 

8. Swedbank 

https://drive.google.com/open?id=1q8GHI1xamfoUS6yzWy76SyMoUMirD7S1EMD6ZK18KCo


a. Nya mottagare kan inte läggas till, dosa behövs. Finns kanske med 
grejerna från tidigare kassör.  

9. Övriga frågor 

a. Förfrågan om intervju för YouTube kanal om vad föreningen betytt. 

10. Mötet avslutas 
 
 
 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 

 
 


