
Styrelsemöte QueerNördarna 24/3 - 2017 

Närvarande: 
Gabrielle de Bourg, ordförande 
Alexander Sandrén, kassör 
Sei Håård 
Christian Schrewelius Viklund 
 

Dagordning 
1. Dagordning 
2. Uppföljning från Årsmötet 

a. Genomgång av Motioner 2017 
b. Genomgång av Verksamhetsplan 2017 

3. Projektgrupper - Avstämning med de olika projektgruppsansvariga om hur grupperna hur 
deras verksamhet går. 

a. Queer & Nerdy-gruppen 
b. Spelledar-gruppen 
c. Marknadsförings & Event-gruppen 
d. Pride-gruppen 
e. Trivsel-gruppen 
f. Medeltidsveckan-gruppen 

4. Tillgång till Bankkonto 
a. Val av firmatecknare 

5. Val av Sekreterare 
6. Övriga Frågor 

 

Uppföljning från Årsmötet 
2, a. genomgång av motionerna i årsmötes protokollet. 
        Alla grupper förutom trivsel och medeltidsgruppen är igång. 
 
b,  kontaktpersoner har blivit etablerade i grupperna. 
 
 
 
 
 



Projektgrupper 
Gabrielle har frågat de olika projektgruppsansvariga om hur arbetet går. Frågorna löd: 
 

1. Hur långt har ni kommit? Har ni satt igång med arbetet? Planerat verksamhet? Haft 
uppstartsmöte? 

2. Funkar allt bra som det är nu? Känns gruppen bra med de som är med? Och framförallt - 
är ansvaret kul? 

3. Har du de resurser som behövs? Vill du ha någon hjälp från oss i styrelsen? 
 
Nedan följer svar från respektive projektansvariga 
 
Queer & Nerdy-gruppen 
Uh, svårt att svara på, känns inte som att så mycket har ändrats mot för hur vi gjort det innan. 
Jag borde pusha flera i gruppen att skaffa nyckelkort är typ enda och kanske ha roterande 
schema för att fixa fika eller nåt? Men ja, det funkar bra tror jag och saknar inga resurser vad 
jag kan komma på. 
 
Zippy Brandt - Spelledargruppen: 

1. Vi har börjat planera för våren, haft uppstartsmöte och kommit rätt långt med att skapa 
förutsättningar för framtida verksamhet. Vi har även börjat rollspela för varandra och 
samla in tärningar. 

2. Allt känns bra med gruppen, men det skadar inte att bli fler. Ansvaret är kul och lagom. 
Folk i gruppen är duktiga på att ta initiativ. 

3. Våra resurser är goda, och just nu tänkte vi skapa en studiecirkel för att få stöd till att 
köpa in rollspelsböcker m.m. 

 
Amanda Stenback - Marknadsförings & Event-gruppen: 

1. Vi har ju inte haft något uppstartsmöte, men vi har också en arbetsgrupp vars 
arbetsområde inbegriper uppgifter som redan var igång i föreningen (fixa 
Facebook-event och poster, samt ta emot och hantera de erbjudanden om samarbeten 
som redan kommit in till förening) har vi ju ändå haft pågående arbete sen årsmötet. Och 
en Facebook-grupp för vår arbetsgrupp har skapats samt en chat. Ett uppstartsmöte 
behövs dock fortfarande om än bara för att stämma av i gruppen om hur vi vill fortsätta 
och kanske delegera ansvar bättre?? 

2. Absolut! De känns jättebra. Som sagt så är vi fortfarande i behov av ett uppstartsmöte, 
men det kommer. 

3. Ja, som det ser ut nu tror jag att vi emellan oss i gruppen har de resurser vi behöver. Om 
det är något så tror jag det kommer att komma fram mycket klarare efter vi har haft vårt 
uppstartsmötet (hellre än att jag ska spekulera nu) men något jag kan tänka mig att vi 
behöver ha i åtanke till framtiden är arbetet med en hemsida till föreningen. Det är ju 
något vi inte hunnit ta tag i i gruppen, men där tror jag att vi eventuellt kommer behöva 
se efter hjälp från utanför gruppen. Men det är ju inte nödvändigtvis något styrelsen 
behöver hjälpa till med. 



 
Gabrielle de Bourg - Pride-gruppen 

1. Vi har satt ihop en Facebook-grupp och börjat diskutera idéer. Vi har även deltagit på 
Sveroks Evening café om Pride för hjälp. Vi har börjat planera verksamheten inför Pride 
och redan fått några samarbeten och pratat med både Distriktet och Riks. Vi kommer ha 
ett uppstartsmöte söndag 26/3 där vi kommer gå igenom allt mer ordentligt samt skriva 
projektansökningar. 

2. Hittills känns det väldigt bra! Gruppen har haft mycket bra input och jag har fått massor 
med bra feedback och idéer! Ansvaret känns superkul - jag är väldigt pepp och glad att 
få göra detta! 

3. Det har jag! Jag har fått bra stöd från både gruppmedlemmarna, samt Erland som har 
mycket erfarenhet av detta. Även börjat prata med RFKs för att få hjälp därifrån. Och jag 
menar, jag är ordförande, så vem i styrelsen ska jag be om hjälp? 

 
Rönn Shück - Trivsel-gruppen 
Hallå! Jag inte kommit någonstans. Finns det andra som också vill vara med i gruppen? 
 
Vidar Axelsson - Medeltidsveckan-gruppen 

1. Nej. 
2. Nja, helt plötsligt är det oklart om jag kommer iväg till MV själv och energin över för att 

dra ihop ngt vacklar.  
3. Sponsring till MV? Nah, tror att det är rätt lugnt egentligen, det är ändå ett bra tag kvar. 

Hm. Tänker att om någon annan tycker att gruppen borde ha börjat redan så kanske vi 
kan dela på ansvaret eller så kan jag lämna över om det verkar smidigare. Kommer 
meddela när jag vet säkert om jag inte har råd att åka. 

 

Öppnande av bankkonto 
Val av firmatecknare 
Gabrielle de Bourg och Alexander Sandrén, valdes till firmatecknare. 
 

Val av sekreterare 
Christian Schrewelius Viklund valdes till Sekreterare. 
 
 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 

 


