Styrelsemöte 18/4-2018
Agenda
1. Uppstart och incheckning.
a. Närvarande: Johanna Håkansson, Sei Håård, Setareh Paknia.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
a. Johanna valdes som mötesordförande.
b. Johanna valdes som mötessekreterare.
3. Förväntningar på Styrelsen.
a. Försöka ha Styrelsemöte minst en gång i månaden
b. Försöka anordna Ung Queer and Nerdy träff en gång i månaden
c. Öka Unga Queernördarnas synlighet och aktivitet
4. Social media
a. Setareh får ansvar för Unga Queernördars synlighet på sociala media, i
första hand på Facebook.
b. Johanna ska börja på riktlinjer för Discord-kanalen
5. Samarbete
a. Sei ska etablera en kontakt med Egalia
b. Johanna ska hälsa på “Indigo” 27/4, berätta om Queernördarna, spela
brädspel. Sei ska via Amanda rekrytera medlemmar som kan följa med.
6. Ung Q&N träff
a. Primärt 25/5, Styrelsen ska bestämma sig innan 9/5 då vi helst vill lägga
upp ett FB-event då
7. Protokoll
a. Johanna ska prata med Gabbi om hur mötesprotokoll skrivs
b. Styrelsen ska tills vidare sköta sin kommunikation via
Facebook-messenger och Discord
c. Sei ska kolla upp med Queernördarnas styrelse om verifiering för tillgång
till föreningens gmail.
8. Queercon
a. Styrelsen vill att Unga Queernördar ska göra något under Queercon. En
idé var att ha en panel om Queera förebilder för unga queera nördar.

Styrelsemöte 22/4-2018
För att uppdatera och gå igenom besluten från 18/4 med Stina.
9. Uppstart och incheckning.
a. Närvarande: Johanna Håkansson, Stina Färdig och Setareh Paknia
10. Val av mötesordförande och mötessekreterare
a. Johanna valdes som mötesordförande.
b. Stina valdes som mötessekreterare.
11. Förväntningar på Styrelsen.
a. Försöka ha Styrelsemöte minst en gång i månaden
b. Försöka anordna Ung Queer and Nerdy träff en gång i månaden

c. Öka Unga Queernördars synlighet och aktivitet
12. Genomgång av förra styrelsemötet, tillägg och ändringar
a. Pratar om förväntningarna, kommer fram till att de är rimliga
b. Instagram - kolla på möjligheterna till att skapa en egen Instagram via
QN’s konto (Stina pratar med styrelsen innan 29/4)
c. Tanke om samarbete med RFSL/RFSU/RFSL Ungdom - potentiella
samarbeten i framtiden. Även flyers att ha framme på möten/träffar.
d. Stina ska också kolla om hon kan boka lokalen 25/5
e. Johanna ska prata med Gabbi om driven
f. Angående mejlen är Johanna verifierad, verkar vara lite krångligt att
ordna verifiering (?)
g. Panel på QueerCon - förebilder för unga queerpersoner (blandad panel
med unga och ”icke unga” queernördar) (tydligt att den anordnas av
UQN)
h. På QueerCon - ha någon typ av reklam för UQN
i. Medlemmar i QN under 26 borde automatiskt bli medlemmar i UQN - ta
upp på gemensamt styrelsemöte
j. Boktips om unga queerpersoner - QueerCons bokhörna
k. Ovanstående punkter känns som en rimlig avgränsning för vad vi kan
bidra med på QC
l. Johanna vill eventuellt vara med i panelen, dock inget spikat
13. Mötet avslutas

