
Styrelsemöte QueerNördarna 14/5 - 
2019 
Närvarande: Sei Håård, Amanda Stenback, Sín Wellroth Lång, Therese Säwenmyr, Tom 
Cristofferson Hedberg, Michael Lönn (Revisor) 

Dagordning 

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

a. val av mötesordförande 
i. Sei H¨åård valdes som mötesordförande 

b. val av mötessekreterare 
i. Amanda Stenback valdes som mötessekreterare 

3. Godkännande av dagordningen 
4. iZettle-dosa till QN Väst 

a. Styrelsen beslutar att köpa in en ny iZettle-dosa för utlåning till 
Queernördarna Väst. Denna kostnad (250:-) skrivs på huvudföreningen. 
Therese ansvarar för att detta genomförs.  

5. Pride 
a. Pride paraden 

i. Styrelsen beslutar att ansvara för flaket (städning, pynting, musik 
och att fixa hjulvakter). Sei och Amanda ansvarar med eventuell 
assistans från Tom.  

b. Panel i pride house 
i. Styrelsen ser gärna en panel på Pride-house. Sei tar ansvar för att 

få detta i rullning.  
c. Samarbete med sf-bokhandeln 

i. Sín erbjuder sig att hålla i något med MtG. Amanda är villig att 
hålla i något rollspelsrelaterat. Styrelsen beslutar att tillfråga Mio 
Thalén om att hålla kontakten med SF-bokhandeln och om hon 
inte kan tar Sei detta.  

d. Andra arrangemang? 
i. Styrelsen ska tillfråga personer av intresse (Pelle, Silver) om de vill 

anordna arrangemang från tidigare år. Sei tar på sig att göra 
detta, samt tala med John om arrangemang hos Dragons Lair och 
Queernördarna Stockholm om deras planer.  

6. Unga QueerNördarna 
a. Kolla på kommande Queer and Nerdy efter eventuella kandidater till 

UQNs styrelse, samt skriva och posta på facebook. Olivia Kristensen?? 
7. Medlemskap i grossist-butiker? 

a. Styrelsen beslutar att föreningen ska bli medlem i Grossist-butik och ger 
uppdraget till Therese. 



8. Uppföljning föregående styrelsemöte 
a. Byte av lösenord 

i. Inte fixat än, men Sei ska få det gjort.  
b. Play 

i. Sei ska pusha inlägget igen. Vi petar på Gabbi om att peta på 
människor på Queer and Nerdy på fredag.  

c. Sthlm Tabletop Game Expo 
i. Det var lyckat! 

9. Övriga frågor 
a. Förvaring på kansliet 

i. Det finns inte möjlighet för det i dagsläget. 
ii.  Therese skapar ett register för föreningens ägodelar och vem 

som har dom. 
b. KLISTERMÄRKEN!!! 

i. Klistermärken är en kul ide men vi har ingen budget för det för 
tillfället. 

c. Förvaring av iZettle-dosor 
i. Therese får ansvar för våra iZettle-dosor 

d. Nycklar till kassan 
i. Styrelsen beslutar att Sei och Therese tar en varsin nyckel.  

10. Mötet avslutas 
 
 
 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 
 

 


