
 
 

Styrelsemöte 4/1 - 2018 
 

Närvarande över Discord 

Gabrielle de Bourg, Sei Håård, Christian Schrewelius Viklund 

 

Punkter och beslut 

1. Beslut om kommunikationsmetoder och ansvarsområden. 
Styrelsen gick igenom och följde upp arbetet från den Workshop om 
kommunikationskanaler som hölls den 15 december. Utifrån den beslutade 
styrelsen att intern kommunikation inom föreningen inte skall använda 
Facebook, utan istället använda sig utav Slack, vilket hade påbörjats den 15 
december. Styrelsen beslutade också att kommunikationen internt över vad 
som sker i föreningen behöver bli bättre – det beslutades att en synlig 
kalender över vad som sker i föreningen ska finnas tillgänglig på hemsidan 
samt ett nyhetsbrev som går ut till medlemmar med information ska skickas 
ut en gång i månaden. Nyhetsbrevet skall även det finnas tillgängligt på 
hemsidan. 

 
 

2. Verksamhetsgrupper 
Styrelsen diskuterade diskuterade att tydligare ansvarsområden behöver 
ges till verksamhetsgrupperna. Styrelsen beslutade att denna ska ges 
mandat av årsmötet till att välja ansvariga för verksamhetsgrupperna. 
Styrelsen tog beslut om att grupperna ska själva kunna sätta upp sina 
ansvarsområden – men styrelsen har vetorätt på dessa. Styrelsen 
diskuterade även att mer återkoppling från gruppkoordinatorerna behövs 
och en större utvärdering kommer att behövas. Beslut om dessa bordslades 
dock till senare tillfälle. Gruppkoordinatorerna ska även få frågor om att 
fortsätta vid ett senare tillfälle. 

 
3. Årsmöte 2018 

Styrelsen tog beslut om datum och lokal för årsmötet. Datumet beslutades 
till den 9 februari och lokalen till Brygghuset, då lokalen var stor nog att 
husera mängden personer på mötet. Beslutet togs även att kostnaden på 
400kr i lokalhyra var rimlig, då lokalen vad nödvändig. Styrelsen tog också 
beslut att på Årsmötet stå för fikakostnaderna.  
 
 

 



 
 

4. Verksamhetsplan 2018 
Grundläggande idéer för föreningens verksamhetsplan 2018 togs upp. 
Styrelsen beslutade att ha som målsättning att en gång i kvartalet vara på 
Brygghuset med ett större event, för att hantera förenings tillväxt och tillåta 
fler rollspelstillfällen. Styrelsen beslutade också att föreningen ska besöka 
och arrangera fler externa events. Styrelsen beslutade också att föreningen 
ska vara delaktig i Pride-arrangemang 2018 och att arrangera QueerCon 
2018. 

 

 


