
Styrelsemöte QueerNördarna 19/11 
- 2019 
Närvarande: Amanda, Sei, Amos, Therese 

Dagordning 

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

a. val av mötesordförande 
i. Sei Håård valdes som mötesordförande 

b. val av mötessekreterare 
i. Amos Persson valdes som mötessekreterare 

3. Godkännande av dagordningen 
4. Pride - hur gick allt? 

a. Queercon gick bra! 
b. Återigen så hade vi problem med ljud i paraden. 
c. Scifi-bokhandeln gick bra, och bra grund för att rekrytera till andra 

evenemang 
d. Panelsamtalet i pride house blev mycket uppskattat 

5. QueerCon 
a. Michaels ide 

i. Förslag om att göra Queercon till en egen avdelning. Detta skulle 
göra att arbetet kan komma igång tidigare och att arrangörerna 
får mer självstyre. 

ii. Vi tar upp detta igen på årsmötet. 
6. Gå igenom mejlen 

a. Tabletop Expo: Amos uttrycker missnöje med tidigare sammarbete och 
föreslår att vi håller oss till mindre enklare sammarbeten i framtiden. 
Exempelvis rollspelsevenemang.  

b. Tärningar: vi har fått en förfrågan om ett möte gällande queera 
tärningar. Sei tar på sig. 

c. En Shin Mustafa har hört av sig och frågar om sammarbete kring 
nördaktiviteter. Amos tar på sig att ta kontakt. 

7. Mejlansvar 
a. Sei föreslår att avdelningarna bör ha egna mailar. Detta gör att vi enklare 

kan vidarebefordra till respektive avdelningar.  
b. Styrelsen kan besluta att Sei ansvarar för att kontakta avdelningarna och 

be dem öppna mailkonton. 
8. Riksmöte 

a. Flera queernördar från flera avdelningarn är anmälda till riksmötet. 
9. Årsmöte 

a. Digitalt 
i. I nuläget har vi ingen plan för hur detta ska ske.  



ii. Amanda tar kontakt med Erland och Mikael angående VoteIt och 
streamingutrustning för att se om det redan finns.  

b. Möteshandlingar 
i. Vi skriver möteshandlingar i google docs, har digitala träffar där vi 

gör detta gemensamt samt koordinerar arbetet, samt att vi 
påbörjar skrivandet av möteshandlingarna nu.  

c. Lokal 
i. Vi vill gärna ha tillgång till brygghuset igen. Siri är vår 

kontaktperson där. Sei tar på sig att kontakta Siri kring detta. 
d. Valberedning 

i. Amos kontaktar Valberedningen och påminner dem. 
e. Budget 
f. Verksamhetsrapport 
g. Verksamhetsplan 

10. Deltagendeförbud utfärdat 
a. En icke-medlem har fått deltagandeförbud, och styrelsen har informerats 

om detta. 
b. Våra styrdokument för den här typer av situationer behöver uppdateras, 

då de inte tar hänsyn till att vi har avdelningar. 
c. Sei tar på sig att höra av sig i trygghetskanalen på discord om att 

uppdatera och skriva nya styrdokument gällande trygghet. 
11. Övriga frågor 

a. Amos tar på sig att peta på QN Stockholm gällande brist på 
bemanning/volontärer under QN träffar. 

12. Mötet avslutas 
 
 
 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 

 
 


