
Styrelsemöte QueerNördarna 13/9 - 
2020 
Närvarande: Amos Persson, Alex , Rebecka Winter, Sei Håård 

Dagordning 

1. Uppstart och incheckning 
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

a. val av mötesordförande 
i. Amos Persson valdes som mötesordförande 

b. val av mötessekreterare 
i. Sei Håård valdes som mötessekreterare 

3. Godkännande av dagordningen 
4. Arbetsgrupper 

a. Amos och Rebecka hade möte om arbetsgrupper 5/9. Gick bra, liten men 
engagerad uppslutning.  

b. Miniatyrspelsgrupp startad - målarkvällar 
c. Cosplaygruppen har snackat med NärCon 
d. Streaminkanalsarbetsgrupp i Jönköping startad 

5. Ombudsnominering till Sveroks riksmöte 
a. Stänger 9 oktober 
b. Riksstyrelsen kan nominera 2 personer om en person av dessa är under 

26 och inte har varit på riksmötet - Kan nominera från avdelningarna om 
inte huvudföreningen skickar 

c. Helst skicka från avdelningarna - Alex informerar respektive avdelning att 
de ska utse en representant innan 30 september.  

d. Rebecka kollar upp hur anmälningar och kriterier fungerar 
6. Swedbank 

a. Papper är inskickade till Swedbank 
7. Mejl från SBU 

a. De vill ha med oss på en aktivitetsdag med workshops 28 november 
b. De är en kristen nykterhetsorganisation - kolla upp om någon har 

erfarenhet av dem? 
c. Ha möte med dem - Amos och Rebecka tar möte. Rebecka kollat på att 

svara på mejlet.  
8. QueerCon uppföljningsmöte 

a. Prata med Siri för att hitta tid för digitalt möte - Rebecka kan dra i att 
peta på folk 

b. Utvärderingsmall 
9. Höstens aktiviteter 

a. Utskick på sociala media 
b. Arbetsgrupper har planer 

i. Cosplay och miniatyrgruppen har grejer 



ii. Väst har en bokklubb 
iii. Queer and Nerdy Online 

c. Upp till avdelningar att ha fysiskt eller ej - Vi rekommenderar att större 
aktiviteter där deltagarna fluktuerar sker digitalt. Mindre träffar (ca 5 
personer) med medlemmar som redan känner varandra som följer 
restriktioner från FHM. 

d. Stockholm - inte bekväma med att ha öppna träffar eftersom vi inte kan 
ansvara för den risk som vi då utsätter våra medlemmar för. Risk att ha 
träffar i Sveroks Kasnlilokal 

e. Spellovet 
i. Jönköping anmält för en låda 
ii. Nått speciellt på Discord? - Tabletop simulator, rollspel? 

10. RFSL ungdom Dalarna 
a. Möte om typ av samarbete 

i. Rebecka och Amos bokar in möte med RFSL lördag v. 39-40 
b. Discord 

11. Övriga frågor 
a. Reklam för teaterprojekt 

i. The Machine Stops letar efter folk som vill delta 
ii. Sei lägger upp om det i facebook, Rebecka kan lägga ut i Discord, 

kan vara med i mejlutskicket 
b. Relation till Sverok 

i. Möte med Erland om hur vi ser på vår relation till Sverok, ex 29/9, 
3 el. 4 oktober. Amos kontaktar Erland och Kristin. 

12. Mötet avslutas 
 
 
 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 

 
 


