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Årsmötesinfo 2018 
Fredagen den 9 februari är det dags för QueerNördarnas årsmöte, i Studiefrämjandets 
lokaler i Brygghuset. Detta är där vi kommer att välja vår nya styrelse, samt besluta om 
vilka planer föreningen ska ha under året. 

 

Mötet är öppet för alla, men endast medlemmar i föreningen 2018 har rösträtt. 

Bli medlem i föreningen här: 

https://goo.gl/XJfxqD 

 

 

Praktisk information 

Datum: fredagen 9 februari 

Tid: 18:00 – 0:00 

Mötesstart: 18:30 

Paus: 19:45 - 19:55 

Fikapaus: 21:00 - 21:30 

Plats: Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, T-bana Odenplan 

Salsinfo: Sejdeln/Stopet, plan 3 
 
 

Föreningen bjuder även på fika! 
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1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Gabrielle de Bourg kl.18:32 
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2. Formaliabeslut 

2.1 Fastställande av röstlängd 
 
Mötet beslutade  

1. att fastställa röstlängden av närvarande medlemmar, 24 st 

2.2 Beslutsmässighet 
En omröstning om mötet har kallats på rätt sätt och om mötet godkänns som behörigt. 
 
Krav för beslutsmässigt möte 
Kraven på ett beslutsmässigt (giltigt) årsmöte står i föreningens stadga §7: 
 
§7 Årsmöte 

För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två 
veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla 
medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit 
senare än två veckor innan mötet. 
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Dokumentation hur kraven efterföljts: 

2018-01-08: 

Kallelse till årsmötet med tid, plats och grundläggande information om vad som skulle ske 
på mötet gick ut till alla medlemmar 2018 via mail. Denna kallelse delades även på sociala 
medier och lades upp på hemsidan. 

2018-01-17: 

Ett event på Facebook för årsmötet skapades och delades i föreningens Facebookgrupp 
samt på Instagram och länkades även på hemsidan. 

2018-02-02 

Årsmöteshandlingar skickas digitalt ut till alla medlemmar, samt läggs upp på hemsidan. 

Tolkning av stadga §7 Årsmöte: 

Meningen “vad som ska tas upp på mötet” är diffus och kan betyda att allt från 
grundläggande ämnen till att årsmöteshandlingar ska gå ut med inbjudan. Vi föreslår att 
den grundläggande informationen som gick ut ska tolkas som “vad som ska tas upp” och 
därför ska denna punkt ses vara uppfylld. Detta fördjupas mer i Motion 4.1. 

Mötet beslutade  

1. att mötet är beslutsmässigt. 
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2.3 Val av mötesordförande 
 
Mötet beslutade  

1. att välja Linnea Risinger till mötesordförande. 

2.4 Val av mötessekreterare 
 
Mötet beslutade 

1. att välja Sanna Ramén till mötessekreterare. 

2.5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
 
Mötet beslutade 

1. att välja Erland Nylund till protokolljusterare. 
2. att välja Sophia Appelgren till protokolljusterare. 

2.6 Fastställande av dagordning 
 
Mötet beslutade 

1. att fastställa dagordningen enligt ovan. 
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3. Rapporter om 2017 

3.1 Verksamhetsberättelse 2017 
Styrelsens presenterar en sammanfattning av vilken verksamhet föreningen ägnade sig åt 
under förra året; en verksamhetsberättelse. Det viktiga är att medlemmarna hänger med 
på vad som hänt både i föreningens verksamhet och vad styrelsen har gjort. Den här 
berättelsen sparas i protokollet, med eventuella ändringar om mötet tycker att det 
behövs. 
 
Mötet beslutade 

1. att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
Handlingar 
Verksamhetsberättelse 2017 
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Verksamhetsberättelse 2017 
Det kursiverade är utdrag från verksamhetsplanen 2017 (hädanefter förkortat VP 2017) 

VP 2017:  “Under 2017 ska QueerNördarna fortsätta sina framgångsrika Queer and 
Nerdy-arrangemang, som kommer att utgöra kärnan i föreningens verksamhet. Utöver detta ska 
vi dock också expandera! Genom att bilda arbetsgrupper som tar sig an olika uppgifter och 
projekt ska vi kunna göra mer på fler platser. Vi ska försöka bilda följande arbetsgrupper: 

- Spelledargrupp 
- Marknadsförings- och eventgrupp 
- Queer and Nerdy-gruppen 
- Trivselgruppen 
- Pride-gruppen 
- Medeltidsveckangrupp 

Styrelsen skall utse en kontaktperson för varje arbetsgrupp.” 
 
Föreningens huvudverksamhet bestod under året av sina öppna spelträffar, kallade Queer 
& Nerdy med minst varannan veckas mellanrum. På dessa har det spelats brädspel, 
rollspel, tv-spel samt diskuterats fantastik. Totalt arrangerades 26 ordinarie Queer & 
Nerdy-träffar på antingen Sverok Stockholms kansli eller i Brygghuset. Även en specifik 
träff för unga har arrangerats av ungdomsavdelningen Unga QueerNördar. 

Internt bildades arbetsgrupperna och en kontaktperson utsågs på årsmötet 2017. Detta 
ledde i överlag till en ökad verksamhet inom föreningen, till exempel med en stark och 
aktiv spelledargrupp vilket resulterade i ett ökat intresse och arrangemang av rollspel 
inom föreningen och Pride-gruppen arrangerade flera aktiviteter på Pride. Detta ledde 
även till startandet av flera grupper, till exempel en egen Magic-liga. Det har resulterat i 
ökad verksamhet även utöver de ordinarie spelträffarna. 

Föreningen har också jobbat för att stärka sitt varumärke och arrangerat flera externa 
arrangemang. Exempelvis har det varit spelträffar hos RFSL Stockholms ungdomscafe 
Egalia, Femtopia och Stockholms Stadsbibliotek, föreläsningar hos Sverok-nätverket Leia 
på GothCon samt att flera studiecirklar har bedrivits i samarbete med Studiefrämjandet. 
Föreningen var också medarrangör för kryssningen NerdsOnWater ihop med Nerdevents. 
Föreningen har också synts mycket i media och representanter har diskuterat vår 
verksamhet och arrangemang i bland annat Sveriges Radio P3, QX och i Kulturnyheterna 
på Sveriges Television. Dessa har lett till ett stärkt varumärke och en stor tillväxt av 
medlemmar. 
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Föreningens största arrangemang var aktiviteter arrangerade under Stockholm Pride, 
under parollen “Proud and Nerdy”. Här samarbetade föreningen med både distriktet och 
förbundet, men var huvudarrangör för de olika aktiviteterna. Dessa inkluderade bland 
annat spelträffar på spelbutikerna Alphaspel, Dragon’s Lair och Science Fiction 
Bokhandeln, en panel på Pride House i Kulturhuset samt ekipaget i Pride-paraden, där 
föreningen var med och delade på Publikens Pris för bästa ekipage. Föreningen 
arrangerade även konventet QueerCon 2017, ett två-dagars konvent med fokus på 
HBTQ-frågor, vilket inkluderade aktiviteter inom de flesta hobbygrenar samt flera paneler 
med olika gäster. Detta möjliggjordes med stöd från Stockholms Stad, Sverok 
Stockholm–Gotland samt Studiefrämjandet. Konventet blev mycket populärt och hade 
över 200 besökare per dag. 

Resten av året låg fokus främst på spelträffarna, som bland annat innebar ett stort firande 
av ettårsdagen från första träffen, då föreningen bjöd på tårta och att se tillbaka på året 
som varit. I slutet av året lades ett fokus på att jobba fram nya strukturer och 
kommunikationskanaler – ett arbete som fortgår. 
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3.2 Ekonomisk redovisning för 2017 
 
Mötet beslutade 

1. att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna 
 
Handlingar 
Ekonomisk redovisning 2017. 
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Ekonomisk redovisning 2017 
 
Redovisning av föreningens bankkonto      

Post Datum Till/Från Summa Redovisat Diariekod 

Projektbidrag Sverok för QueerCon 2017-06-13 Sverok Stockholm 15 000,00 kr - A 

Kulturstöd för QueerCon 2017-06-21 Stockholm Stad 10 000,00 kr - A 

T-shirtar till QueerCon 2017-07-06 Vistaprint - 6 422,00 kr Ja 1 

Vinstpokal till GameJam 2017-07-07 Pokalhuset - 162,00 kr Ja 2 

Festivalarmband QueerCon 2017-08-01 Printr AB - 2 061,00 kr Ja 3 

Bankkostnad 2017-08-03 Nordea - 1,50 kr - A 

Utlägg för QueerCon 2017-08-08 Gabrielle de Bourg -1 018,10 kr Ja 4 

Inkomster försäljning på QueerCon 2017-08-14 Izettle 4 526,58 kr - B 

Utlägg för QueerCon (2) 2017-08-21 Sei Håård - 2 421,00 kr Ja 5 

Fikaavgifter QueerCon 2017-08-29 Sei Håård 59,00 kr - A 

Utlägg för QueerCon 2017-09-01 Pelle Nyrén - 60,95 kr Ja 6 

Facebook-boostning i samband med Pride (1) 2017-09-01 Gabrielle de Bourg - 17 204,00 kr Ja 7 

Bankkostnad 2017-09-05 Nordea - 1,50 kr - A 

Pengar tillbaka för boostade FB-poster (1) 2017-09-06 Gabrielle de Bourg 17 031,96 kr Ja 7 

Lokalhyra QueerCon 2017-09-06 Studiefrämjandet Stockholm - 10 000,00 kr Ja 8 

Bankkostnad 2017-10-04 Nordea - 1,50 kr - A 

Inköp Clas Ohlson 2017-10-11 Gabrielle de Bourg - 452,00 kr Ja 9 

Föreningsbidrag från Sverok för 2017 2017-12-04 Sverok 1 725,00 kr - A 

Inköp av kortläsare 2017-12-13 Izettle -249.00 kr Ja 10 

Medlemsbidrag från Sverok 2017-12-15 Sverok 25.00 kr - A 

Försäljning av fika 2017-12-19 IZetle 39.24 kr - C 

      

Handkassa      

Utlägg för QueerCon 2017-08-03 Erland Nylund -319.00 kr   

Utlägg för QueerCon 2017-08-04 Erland Nylund -345.00 kr   

Inkomster från försäljning QueerCon 2017-08-04 Handkassan 2,059.00 kr   

Inkomster från försäljning Queer & Nerdy XL 2017-11-03 Handkassan 32.00 kr   

   1,427.00 kr   

     ö 
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Redovisning för 2016 

Föreningsbidrag Sverok för 2016 2017-02-21 Sverok 1 400.00 kr   

Ej utbetalda skulder från 2016 - - -817.23 kr   

   582,77 kr   

      

Balansräkning vid årets slut      

Tillgångar:      

Föreningens Bankkonto   9,752.23 kr   

Handkassa   1,427.00 kr   

   11,179.23 kr   

Skulder:      

Kostnader för webbhotell 2016-2017 Ej utbetald Erland Nylund -930.00 kr   

Skulder från 2016 Ej utbetald - -817.23 kr   

Utlägg för fika 2017 Ej utbetalt Gabrielle de Bourg -179.85 kr  5 

(2) Ej utbetalat delbelopp av ersättning Ej utbetalt Sei Håård -119.79 kr   

Återbetalning av ej använt projektbidrag Ej återtbetalt Sverok -6,655.36 kr   

   -8,702.23 kr   

      

Resultat 2017:   2,477.00 kr   

      

Kommentarer:      

(1) Felaktig kontering gav en större summa. Den reella kostnaden var -172,04    

(2) Den summa som egentligen skulle ha betalats ut för [diariekod 5] var 2540.79kr, men en 
felbetalning skedde pga svårläsliga kvitton. Detta uppdagades vid bokslutet, och en skuld till Sei 
Håård noterades    
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3.3 Revisionsberättelse 2017 
Mötet beslutade 

1. att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
Handlingar 
Revisionsberättelse 2017. 
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Revisionsberättelse 2017 
 

Revisionsberättelse 
Ekonomisk revision 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorernas ansvar  

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  

Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.  

Under revisionen framkom inga större felaktigheter, och vi anser att den redovisning som 
presenteras på årsmötes ger en korrekt bild av föreningens ekonomi. 

Förvaltningsrevision 
Efter att ha granskat verksamheten och styrelsens protokoll anser vi att styrelsen har 
förvaltat föreningens verksamhet väl.  

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens 
stadgar och de har följt rådande årsmötesbeslut och verksamhetsplan. 

Under revisionen framkom inga större felaktigheter, och vi anser att 
verksamhetsberättelsen som presenteras på årsmötes ger en korrekt bild av föreningens 
verksamhet. 

 
Rekommendation 
 
Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  
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3.4 Beslut om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse 
 
Mötet beslutade 

1. att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
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4. Motioner 

4.1 Stadgeändring av §9 
Av: Styrelsen 

Vi yrkar 

att stadga §9 ändras till: 

Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med 
i handlingar som ska finnas att tillgå minst en vecka innan mötet. För att ändringen ska 
gälla krävs två-tredjedels majoritet. 

Mötet beslutade 
1. att bifalla motionen 
2. att omedelbart justera beslutet 

 
Handlingar: 
Förslag till stadgeändring av §9. 
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Förslag till stadgeändring av §9 
Som en del av verksamhetsplanen skulle styrelsen utföra en stadgerevision: 
VP 2017: Styrelsen skall även genomföra en stadgerevision. 
 
Med information från revisorerna ser vi utifrån denna att stadgeändringar bör göras. 
 
Nuvarande stadgar: 
§9 Ändra stadgarna 

Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i 
inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för 
ändringen som de som röstar mot. 

Denna stadga är problematisk, då det betyder att förslag på stadgeändringar endast kan 
ske innan styrelsen har kallat till årsmöte, vilket kan försvåra eller omöjliggöra 
stadgeändringar som kommer in via motioner. Vi föreslår därför att på detta årsmöte 
tolka inbjudan som handlingar i detta fall. Vi vill även använda uttrycket två-tredjedels 
majoritet, då detta används i Sveroks övriga handlingar och är ett mer vedertaget uttryck. 

Styrelsen föreslår att stadga §9 ändras till: 

1. Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med 
i handlingar som ska finnas att tillgå minst en vecka innan mötet. För att ändringen ska 
gälla krävs två-tredjedels majoritet. 
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4.2 Stadgeändring av §7 
Av Styrelsen 

Vi yrkar 

1. Att första delen av stadga §7 ändras till: 

För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen 
minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och kontaktuppgifter för 
att skicka in motioner. Digitala handlingar ska vara medlemmarna att tillgå senast en 
vecka innan årsmötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara 
giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet. 

2. att ändra meningen beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift till beslut om 
årets budget och fastställande av medlemsavgift 

 

 
Mötet beslutade  

1. att bifalla att-satsen 
2. att bifalla att-satsen 

 
Handlingar: 
Stadgeändring av §7. 
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Förslag till stadgeändring av §7 
På årsmötet 2017 antog föreningen även följande motioner om kallelse och digitala 
handlingar till årsmötet: 
 
Lucy 1: Styrelsen ges i uppdrag utarbeta rutiner för att kalla till årsmötet i god tid och göra det 
enkelt för medlemmar att lägga motioner till årsmötet. 
 
Lucy 2: Att ge styrelsen i uppdrag att stadgerevision av kallelsen till årsmötet för att se till att 
digitala handlingar blir medlemmarna tillhanda i digitalt format senast en vecka innan 
årsmötet. 

NUVARANDE STADGAR: 

§7 Årsmöte 

För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två 
veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla 
medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit 
senare än två veckor innan mötet. 

Som stadgarna ser ut nu skapar detta ett problem, då “vad som ska tas upp på mötet” kan 
ses som att möteshandlingar ska gå ut med årsmöteskallelsen samt riskerar att vara en 
för diffus tolkning. Detta gör det svårt för medlemmar att skicka in motioner till årsmötet 
eftersom handlingarna ska vara fastställda när inbjudan till årsmötet går ut. Detta skapar 
också en motsägelse mot Lucy 2 som specificerar att digitala handlingar ska 
tillhandahållas minst en vecka innan årsmötet, medan nuvarande stadgar specificerar 
inbjudan två veckor innan. Vi föreslår därför att detta årsmöte anse att tolka “vad som ska 
tas upp” som uppfylld. 
 
Vi vill även förtydliga punkter på ett årsmöte vad gäller budget och beslut om 
medlemsavgift. 
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Styrelsen föreslår följande stadgeändring: 

1. För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen 
minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och kontaktuppgifter för 
att skicka in motioner. Digitala handlingar ska vara medlemmarna att tillgå senast en 
vecka innan årsmötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara 
giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet. 

 

2. att ändra meningen beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift till beslut om 
årets budget och fastställande av medlemsavgift 
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4.3 Stadgeändring av §2 
Av Styrelsen 

Vi yrkar 

1. att meningen Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att 
föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara 
inbetald för att en person ska räknas som medlem. 

Ändras till 

Årsmötet fastställer en medlemsavgift. 

 
Mötet beslutade 

1. att bifalla motionen 
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4.4 Motion om lugnt rum på träffar 
Av Johanna Håkansson, Sophia Appelgren, Thea Tyniec 
 
Vi yrkar 

1. att Queer & Nerdy-träffarna har ett lugnt rum om möjligt. 
2. att rummet har tydligt uppsatta regler för tyst samtal och lugnt spelande. 

 
Mötet beslutade 

1. att bifalla att-satsen 
2. att bifalla att-satsen 

 
Handlingar: 
Motion om lugnt rum på träffar 
Styrelsens kommentar 
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Motion om lugnt rum på träffar 
Av Johanna Håkansson, Sophia Appelgren, Thea Tyniec 
 
Ett tyst/lugnt rum borde införas på Queer & Nerdy träffarna. 
Som det är idag kan det bli väldigt högljutt och det finns ingenstans att ta vägen förutom 
att lämna lokalen. Om ett lugnt rum infördes skulle medlemmar med det behovet kunna 
stanna längre och inte bli utslagna efter p.g.a. att de fått för mycket intryck. Flera 
medlemmar skulle också kunna komma på dagar då de inte känner sig på topp. Det skulle 
säkert också vara en fördel för de som känner att de behöver en paus av något annat skäl 
eller som bara inte gillar när det är högljutt. Ett lugnt rum skulle göra träffarna mycket 
mer tillgängliga. 
 
Vi yrkar 

1. att Queer & Nerdy-träffarna har ett lugnt rum. 
2. att rummet har tydligt uppsatta regler för tyst samtal och lugnt spelande. 

 

Styrelsens kommentar 
Vi i styrelsen tycker att motionen är mycket bra. Det är en hållbar lösning för att hantera 
våran tillväxt och precis som motionen säger ökar den tillgängligheten. 
 
Styrelsen yrkar bifall på båda att-satserna. 
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4.5 Motion om administreringsstöd 
Av Peter Persson 
 
Jag yrkar 

1. att styrelsen tillsätter en ny arbetsgrupp som ansvarar för att erbjuda hjälp med 
administrativt arbete i föreningen. 

2. att den hjälpen erbjuds alla medlemmar och deltagare på föreningens aktiviteter 
3. att arbetsgruppens arbete ska utgå ifrån att alla fungerar olika och har lätt eller 

svårt för olika saker. 
4. att arbetsgruppen ska kunna nås via flera digitala kommunikationskanaler. 

 
Nytt yrkande (Rönn Schück) 

5. att styrelsen ska erbjuda hjälp med administrativt arbete i föreningen 
 
Mötet beslutade 

1. att avslå att-satsen 
2. anse att-satsen besvarad 
3. anse att-satsen besvarad 
4. anse att-satsen besvarad 
5. att bifalla att-satsen 

 
Handlingar 
Motion om administreringsstöd 
Styrelsens kommentar  
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Motion om administreringsstöd 
Nu när vi har vuxit som förening så har behovet av pappersadministrering ökat, vilket 
tyvärr också gör att det blir svårare för personer som har svårt för administrering 
att lägga fram förslag eller rodda/dra i saker. Jag föreslår därför följande: 
 
Att styrelsen tillsätter en ny arbetsgrupp som ansvarar för att erbjuda hjälp med 
administrativt arbete i föreningen. 
 
Att den hjälpen erbjuds alla medlemmar och deltagare på föreningens aktiviteter 
 
Att arbetsgruppens arbete ska utgå ifrån att alla fungerar olika och har lätt eller svårt för 
olika saker. 
 
Att arbetsgruppen ska kunna nås via flera digitala kommunikationskanaler. 

 

Styrelsens kommentar 
Motionen lyfter fram en mycket viktig aspekt i föreningens arbete. Styrelsen anser dock 
att denna roll att just bidra med administrativ hjälp inom föreningen existerar – den rollen 
faller på styrelsen. Vi erkänner att vi varit för dåliga på att informera om att detta är en roll 
styrelsen har och detta lyfter fram behovet om att det verkligen behövs. Där 
verksamhetsgrupperna främst ska jobba med verksamhet inom föreningen är styrelsens 
främsta ansvar just att sköta det administrativa arbetet – och då även att bistå med hjälp i 
det till medlemmarna och verksamhetsgrupperna. Att då ha en separat grupp för det kan 
delvis skapa för många grupper – samt göra styrelsens roll oklar. 
 
Styrelsen vill dock poängtera att motionen är mycket bra och viktig, då den verkligen 
synliggör en roll som styrelsen mer aktivt behöver ta, samt ordentligt informerar om den 
hjälp styrelsen ska kunna erbjuda. 
 
Styrelsen yrkar därför på avslag på att-sats 1 och anser att-sats 2 – 4 som besvarade. 

5. Planer för 2018 
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5.1 Beslut om verksamhetsplan 2018 
 
Mötet beslutade 

1. att fastställa Verksamhetsplan 2018 
 
Handlingar 
Verksamhetsplan 2018 
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Verksamhetsplan 2018 

Mål för verksamhetsåret – Ett mer hållbart QueerNördarna 

2017 kom att bli ett år då vi konstant överträffade oss själva och nästan ingenting kändes 
omöjligt. Vi siktade högt och sköt hela tiden längre – men det förde med sig konsekvenser. 
Vi växte så fort att vi själva inte hann med och mot slutet av året blev det klart att mycket 
av strukturerna bakom hade blivit lidande. Där 2017 var året då vi fick bevisa oss själva och 
allt vi var kapabla till ska 2018 handla om att göra om det – men med en större tanke på 
framtiden. Vi ska fortsätta att växa – men vi ska själva följa med i tillväxten. Vi ska i år inte 
bara bygga ett QueerNördarna för året – utan ett för en lång tid framåt. 

Arrangemang 

“There are some things you can't share without ending up liking each other, and knocking out a 
twelve-foot mountain troll is one of them.” 

A1. Under året fortsätta att fokusera på att arrangera spelträffarna “Queer & Nerdy” 
minst varannan vecka. 

A2. Ha som målsättning att minst en gång i kvartalet hålla en spelträff i en större lokal 
med möjlighet för fler deltagare. 

A3. Ta fram en riktlinjer för externa arrangemang som görs för föreningens räkning. 

A4. Utarbeta strukturer för att hjälpa spelgrupper inom föreningen att kunna hålla 
verksamhet utanför ordinarie spelträffar. 

A5. Hålla jubileumsfirande den 21 september i en större lokal. 

 

Verksamhetsgrupper & avdelningar 

“Nine companions. So be it. You shall be the Fellowship of the Ring.” 

B1. Föreningen fortsätter att arbeta utefter en modell med verksamhetsgrupper för att 
bedriva föreningens kärnverksamhet. 

B2. Styrelsen får i uppdrag att ihop med verksamhetsgrupperna ta fram passande 
styrdokument. 

B3. Ge ökat stöd i verksamheten till ungdomsavdelningen Unga QueerNördar. 
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Kunskapsutveckling 

“Pass on what you have learned.” 

C1. Styrelsen skapar ett bibliotek med dokumententation för hur verksamheten ska 
bedrivas. 

C2. Fortsätta och stärka sitt samarbete med Studiefrämjandet genom att styrelsen ska 
skriva en guide för rapportering samt utse en kontaktperson som ansvarar för 
föreningens kontakt med Studiefrämjandet. 

C3. Fortsätta att utveckla sina kommunikationskanaler och öka föreningens transparens. 

C4. Under året hålla workshops för styrelse och medlemmar med syfte att utveckla 
föreningen i dess arbete. 

 

Pride 2018 

“Today, I march to remember that I'm not just a me. I'm also a we. And we march with Pride.” 

D1. Delta och arrangera aktiviteter under Stockholm Pride 2018. 

D2. Ha för avsikt att ihop med distrikt och förbund samarbeta och arrangera aktiviteter 
under parollen Proud & Nerdy för vår och deras räkning. 

D3. Arrangera konventet QueerCon 2018. 

D4. Delta på Sveroks arrangörskonferens för Proud & Nerdy-arrangörer. 
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Tillgänglighet och trygghet 

“Logic is the beginning of wisdom, not the end." 

E1. Styrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp att ta fram passande dokument för 
att öka tillgängligheten i föreningens material och träffar. 

E2. Styrelsen ges i uppdrag att utarbeta styrdokument för ökad trygghet inom föreningen. 

 

QueerNördarna över hela landet 

“We are Groot.” 

F1. Ta fram rutiner för att kunna möjliggöra uppstartandet av verksamhet under parollen 
Queer & Nerdy i andra delar av landet. 

F2. Fortsätta vara ett stöd för verksamheten “Queer & Nerdy Uppsala” som bedrivs av 
RFSL Uppsala. 
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5.2 Beslut om budget och avgifter 2018 
 
Mötet beslutade 

1. att fastställa medlemsavgiften till noll (0) kr. 
2. att fastställa Budget 2018. 

 
Handlingar 
Budget 2018. 
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Budget 2018 
QueerNördarna byggde under 2017 upp en del kapital, tack vare flera intäkter från till 
exempel QueerCon och flera studiecirklar och kulturarrangemang via Studiefrämjandet. 
Det gjorde att föreningen gjorde flera inköp för att bidra till fortsatt verksamhet och till 
projekt som exempelvis QueerCon. I inköp till projekt fanns också en stor tanke om 
möjlighet till återanvändning för framtida projekt. Inköpet av till exempel kortläsare har 
också gjort att föreningens fikaförsäljning på Queer & Nerdy-träffar nu är kopplad till 
föreningens kapital, istället för att vara beroende av att pengar lagts ut av medlemmar 
som själva fått hålla koll på när dessa betalts. 

Budgeten nedan är baserad på vår planerade verksamhet för 2018. Den största delen av 
budgeten kommer att gå åt till arrangemang under Pride 2018 – vilket främst inkluderar 
projektet QueerCon. Dessa kommer att sökas för en separat projektbudget – men har stor 
möjlighet att bidra till ett ökat kapital i föreningen. 

Den andra delen av budgeten kommer främst vara till för att främja och öka 
verksamheten på spelträffarna och täcka omkostnader som exempelvis fika. 
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INTÄKTER BUDGET 2018 JUSTERING 
ÅRSMÖTE 

BUDGET 2018 
FASTSTÄLLD 

Föreningsbidrag från Sverok 1750  1750 

Medlemsbidrag Unga 
QueerNördar (25kr/medlem) 

600  600 

Försäljning av fika 4000  4000 

Bidrag från Studiefrämjandet* 2500  2500 

Projektbidrag Pride 2018 15000  15000 

Intäkter QueerCon 4000  4000 

Summa intäkter 27850  27850 
 

UTGIFTER BUDGET 2018 JUSTERING 
ÅRSMÖTE 

BUDGET 2018 
FASTSTÄLLD 

Bankkonto 250  250 

Inköp av ordinarie fika 3500  3500 

Fika för jubileum och årsmöte 500  500 

Lokalhyra för årsmöte 400  400 

Lokalhyra för Queer & Nerdy 3000  3000 

Hemsida 1500 -1000 500 

Inköp av banderoll och roll-ups 1000  1000 

Arrangemang Pride 2018 15000  15000 

Summa utgifter 25150  24150 
 

 
* Pengarna från Studiefrämjandet blir inte pengar som tillfaller föreningen, men kan användas för att ersätta 
utgifter, som till exempel inköp eller lokalhyror. 
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6. Förtroendeval för 2018 
 
Observera att vi endast kommer att välja QueerNördarnas förtroendevalda – Unga 
QueerNördars styrelse väljs separat på deras årsmöte. Förtroendevalda för Unga 
QueerNördar presenteras därför ej i dessa handlingar, men finns tillgängliga att se på 
Nominator-sidan. 
 
För att se enkätsvar, samt mer information om alla nominerade besök Nominator: 
https://nominera.se/xu1dat 
 
Handlingar: 
Valberedningens förslag 
Lista över samtliga kandidater 
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6.1 Val av ordförande 2018 
 
Mötet beslutade 

1. att välja Gabrielle de Bourg till ordförande. 
 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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6.2 Val av kassör 2018 
 
Mötet beslutade 

1. att välja Kate (Fredrik) Nordin till kassör. 
 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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6.3 Val av ledamöter 2018 
 
Yrkanden 

1. att fastställa antalet ledamöter till 4 
2. att fastställa antalet ledamöter till 5  
3. att fastställa antalet ledamöter till 6  

 
4. att välja Amanda Stenback till ledamot  
5. att välja Christian Schrewelius Viklund till ledamot 
6. att välja Sei Håård till ledamot  
7. att välja Therese Säwenmyr till ledamot  
8. att välja Heidi Schmidt till ledamot 
9. att välja Stina Färdig till ledamot 

 
 
 
Mötet beslutade 

1. att fastställa antalet ledamöter till 4  
 

2. att välja Sei Håård till ledamot  
3. att välja Therese Säwenmyr till ledamot  
4. att välja Amanda Stenback till ledamot  
5. att välja Christian Schrewelius Viklund till ledamot 

 
Med röstsiffrorna 
Sei Håård 23 röster 
Therese Säwenmyr 20 röster 
Amanda Stenback 19 röster 
Christian Schrewelius Viklund 16 röster 
Heidi Schmidt 13 röster 
Stina Färdig 2 röster 
 
 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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6.4 Val av revisorer 2018 
 
Mötet beslutade 

1. att välja Zippy Brandt till revisor 
2. att välja Alexander Sandrén till revisorsersättare 

 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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6.5 Val av valberedning 2018 
 
Mötet beslutade 

1. att välja Rönn Schück till valberedare 
2. att välja Vidar Axelsson till valberedare 
3. att välja att en plats är vakant som tillsätts på Unga QueerNördarnas årsmöte 

 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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6.6 Valberedningens förslag 
Valberedningen har presenterat sina rekommendationer till styrelserna och 
förtroendeposter för Queernördarna och Unga Queernördar på hemsidan Nominera.se: 
https://nominera.se/xu1dat/ 
 
Valberedningens arbete har dels bestått i att under året uppmärksamma och prata med 
olika engagerade inom föreningen, för att i början på 2018 samla in nomineringar till olika 
förtroendeposter via applikationen Nominator (Nominera.se). Utifrån de nominerade har 
vi föreslagit en blandning av kompetenser, erfarenheter och personligheter som vi tror 
kommer ge QueerNördarna och Unga QueerNördar bästa möjliga förutsättningar för att 
utvecklas under 2018. 
 
Den avgående styrelsen har bett om att en kommande styrelse ska utökas i antal, något 
som även vi valberedningen anser lämpligt eftersom föreningen har växt så pass mycket. 
Därför är sex personer föreslagna till styrelsen, en ökning på två mot nuvarande fyra. 
 
Utöver de två föreslagna personerna till kommande valberedning (Vidar Axelsson och 
Rönn Schück) föreslår nuvarande valberedningen att årsmötet tillsätter en vakant post i 
valberedningen, som Unga QueerNördars årsmöte får tillsätta. Detta föreslår vi för att öka 
ungdomsinflytandet i föreningen. Unga QueerNördarna har ingen egen valberedning eller 
egna revisorer utan har genom tidigare årsmötesbeslut valt att överlåta det till 
huvudföreningen QueerNördarna. 
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Valberedningens förslag till förtroendeposter 
 
Ordförande 
Gabrielle de Bourg 
 
Kassör 
Kate Nordin 
 
Ledamöter 
Amanda Stenback 
Christian Schrewelius Viklund 
Sei Håård 
Therese Säwenmyr 
 
Revisorer 
Förslag på revisorer kommer vid senare tidpunkt. 
 
Valberedning 
Rönn Schück 
Vidar Axelsson 
Vakant 
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6.7 Lista över samtliga kandidater 
För komplett info och enkätsvar från alla kandidater se Nominera.se. 
 
Ordförande 
Gabrielle de Bourg 
Amanda Stenback (Ej accepterat) 
Vide Bergenholtz (Ej accepterat) 
 
Kassör 
Kate Nordin 
 
Ledamot 
Amanda Stenback 
Christian Schrewelius Viklund 
Gabrielle de Bourg 
Heidi Schmidt 
Sei Håård 
Stina Färdig 
Therese Säwenmyr 
Vide Bergenholtz (Ej accepterat) 
 
Revisor 
Zippy Brandt 
Erland Nylund  
Alexander Sandrén 
Lucy Jonsson (Ej accepterat) 
 
Valberedning 
Rönn Schück 
Vidar Axelsson 
Zippy Brandt (Ej accepterat) 
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7. Övriga frågor 
 
Begreppsordslista till nästa årsmöte  
Boka in skuggmötes-rollspel m. Svea//Sverok 
Snacka med Erland Nylund ang. Demokratirollspel 
Intresserad av engagemang för QueerCon? Kontakta Stina Färdig 
Sverok Stockholm har årsmöte den 3 mars - en kan representera QueerNördarna där 
Studiefrämjandet har diverse kurser både ideélt och normkritik, snacka m. Erland 
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8. Mötets avslutande 
Härmed förklaras mötet avslutat kl. 22:09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signaturer 
 
 
 
_____________________________________________           ____________________________________________ 
Sanna Ramen, mötessekreterare Linnea Risinger, mötesordförande 
 
 
 
_______________________________________________ ____________________________________________ 
Erland Nylund, protokolljusterare Sophia Appelgren, protokolljusterare 
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