
Unga Queernördarna Styrelsemöte 6/6-2018 
 
Agenda 

1. Uppstart och incheckning. 
a. Närvarande: Johanna Håkansson, Stina Färdig, Setareh Paknia 

2. Godkännande av dagordning/nya punkter 
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

a. Johanna valdes som mötesordförande. 
b. Stina valdes som mötessekreterare. 

4. Genomgång av förra mötets protokoll 
5. Rapportering: 

a. QueerNördarna och Indigo 
b. Kursen Föreningskunskap 
c. Övrigt (t.ex. kommunikation) 

6. Nästa Unga Q&N Juni 
7. Unga Q&N Juli 
8. Queercon 
9. Övriga frågor 
10. Nästa möte 
11. Intresse för Södergården? 
12. Mötets avslutande 

 

Rapportering: 

a. QueerNördarna och Indigo 

Johanna pratade om hur det var på Indigo, var ett lyckat besök! Intresse för nytt 
besök i framtiden.  

b. Kursen Föreningskunskap 

Johanna var på kurs, berättade lite om vad den innehöll. Vore bra att ha 
workshop på en framtida träff.  

c. Övrigt (t.ex. kommunikation) 

Setareh pratade lite om Instagram för UQN. Diskussion om vad vi vill göra 
framöver.  

Nästa Unga Q&N Juni 

             Midsommarafton är det rimligaste vi kan komma på. Johanna kan vara där och 
har två personer som sällskap. Instagrampost asap för att promota.  

Unga Q&N Juli 



              Förslag på att ha annan veckodag, separat rum eller börja träff några timmar 
innan ”vanliga” QN. Beslut om träffar 13/7 och 27/7 innan the elder queers har träff. 
Tid: 15:00. Tanke om att erbjuda matigare fika innan the elder queers arrive. Vi ska 
prata med andra styrelsen om allt detta på mötet på måndag 11/6. Stina bokar 
kansliet, Johanna fixar tillträde.  

Queercon 

              Panelen!! Prat om deltagare, QC-gruppen har koll på eventuella personer 
också. Syftet med panelen är att prata om hur förebilder har påverkat ens eget liv och 
om representation i omgivningen/media/filmer. Håll utkik efter möjliga deltagare.  

              Hur ska vi synas på QC? Flyers, posters och ett häfte med tips och tricks för 
unga queernördar. Workshop för att fixa detta innehåll, förslagsvis 13/7 samt under 
nästa träff. Slacktråd och drive-dokument.  

Övriga frågor 

            Södergården - ligger på Götgatan. Intresse för åtminstone en träff där för att känna 
av hur det funkar.  
 
Preliminärt datum för nästa möte 25/6.  


