
 
 

Nyhetsbrev Mars 2018 
Välkommen till QueerNördarnas Nyhetsbrev! Det här innehåller information och nyheter 
om verksamhet inom föreningen. 

Sverok Stockholm–Gotlands årsmöte 2018 
Den 3 mars var det årsmöte för distriktet Sverok Stockholm–Gotland, som QueerNördarna 
är en del av. Vi hade många närvarande från föreningen och engagemanget var högt, 
med flera som deltog och var drivande i olika debatter. 

Årsmötet bjöd även på flera roliga nyheter för föreningen! Den ena var att vi från 
Distriktet har getts ansvar att arrangera Pride-aktiviteter för distriktets räkning – däribland 
dem QueerCon! Den andra roliga nyheten är att flera medlemmar i föreningen blev 
invalda som ledamöter i distriktsstyrelsen. De är: 
● Alex Lithander 
● Lucy Jonsson 
● Sanna “Suss” Ramén 
● Setareh Paknia 
 
Vi önskar ett stort grattis till alla dem! 

Nya verksamhetsansvariga! 
QueerNördarna består, utöver styrelsen som sköter det administrativa med föreningen 
också av flera verksamhetsgrupper! Verksamhetsgrupperna är på många sätt kärnan i att 
göra allt det vi gör inom QueerNördarna, helt enkelt att bedriva vår Kärnverksamhet! 
Varje grupp har en verksamhetsansvarig – och dessa väljs av styrelsen. De olika 
verksamhetsgrupperna, samt deras ansvariga, som hittills valts för 2018 är: 
 

● Kommunikation: Ansvarar för marknadsföring, sociala medier och nyhetsbrev. 
Ansvarig är Gabrielle de Bourg. 

● Trygghet: Ansvarar för vårt arbete kring trygghet och tillgänglighet. Ansvarig är Sei 
Håård. 

● Event: Ansvarar för externa event. Ansvarig är Amanda Stenback. 
● Rollspel: Ansvarar för att koordinera arbetet kring rollspel som spelas i föreningen. 

Ansvarig är Zippy Brandt. 
● Pride: Ansvarar för att koordinera det övergripande arbetet av Pridearrangemang, 

samt att vara kontakt mellan olika samarbetsorganisationer och arrangemangen. 
Ansvarig är Gabrielle de Bourg. 

 

 

http://stockholm.sverok.se/distriktet/styrelse/
https://queerandnerdy.se/wp-content/uploads/2017/02/K


 
 

För 2018 söker vi även en ansvarig för Queer & Nerdy, som har huvudansvar att delegera 
arbetet kopplat till våra Queer & Nerdy-träffar. Är du intresserad? Hör av dig till styrelsen 
då så pratar vi gärna mer! 
 
Alla verksamhetsgrupperna har separata kanaler på Slack, där en stor del av arbetet görs. 
Det är bara att gå med och hitta in till rätt kanal – så ser du allt som händer. Har du andra 
frågor eller vill komma i kontakt med ansvariga kan du såklart även maila oss i styrelsen 
så hjälper vi dig! 

Unga QueerNördarnas Årsmöte 
Den 23 mars höll vår Ungdomsavdelning Unga QueerNördar sitt årsmöte och valde där vad 
deras verksamhet ska fokusera på under året, samt deras styrelse! Styrelsen för Unga 
QueerNördar består av: 
Ordförande: Johanna Håkansson 
Ledamot: Sei Håård 
Ledamot: Stina Färdig 
Ledamot: Setareh Paknia 
 
Vill du bli medlem i Unga QueerNördar kan du bli det här. 

Podcast-workshop 4 april 
Det har pratats länge om att göra en QueerNördarna-podcast och nu närmar det sig att 
bli verklighet! Ihop med Studiefrämjandet kommer vi att hålla en workshopträff för alla 
som är nyfikna. Vi kommer att kolla på den teknik som finns, diskutera hur man planerar 
innehåll, samt spåna bra ramar för en podcast. Ansvarig för workshopen är 
Studiefrämjandets Erland Nylund. Mer information finns på Facebook-eventet. 
 
Datum: 4/4 
Tid: 18:00 - 21:00 
Plats: Högkultur, Högdalsplan 12 
T-bana: Högdalen 

  

 

https://join.slack.com/t/queernordarna/shared_invite/enQtMzE3Njk1NjUzMzQ2LWFjYzE2ODg1ZjhhYWM5MjM3OGFhOTI5YzgwOTE5Yzc1MWM3Mjc2ZmY4ZjRkZTI3ODMxZGQ4NDllZGRmODdjYWM
mailto: info@queerandnerdy.se
https://ebas.sverok.se/signups/index/14207
https://www.facebook.com/events/1932462790415986/


 
 

Kulturnatten på Stadsbiblioteket 21 april 
Den 21 april är det dags för Stockholms Kulturnatt – där QueerNördarna kommer att 
delta! Vi kommer att vara på Stockholms Stadsbibliotek och spela olika typer av spel! Vill 
du vara med och spela på Kulturnatten? Hör då av dig till till vår verksamhetsansvariga 
Amanda Stenback, eller skriv ett mail till oss! 

 

QueerNördarna i Fenix 
Senaste numret av rollspelstidningen Fenix, med temat Genus, innehåller ett långt 
reportage om QueerNördarna, i en intervju med vår ordförande Gabrielle de Bourg som 
berättar om vår verksamhet och bakgrund! Väldigt kul med ett sådant stort uppslag 
tycker vi! Tidningen finns att köpa från tisdag 27/3 i butiker som Science Fiction 
Bokhandeln, Dragon’s Lair och på Fenix hemsida. 

 
ST: En bild på tidningen uppslagen, med rubriken Queer & Nörd 

 

mailto: info@queerandnerdy.se
http://sfbok.se/
http://sfbok.se/
https://www.dragonslair.se/
http://43710.shop.textalk.se/


 
 

Pride 2018 
Arbetet för Pride 2018 har satt igång! QueerCon har sedan en tid redan ett arbete som är i 
rullning, men nu sätter arbetet med helheten kopplat till Pride igång! För dig som vill vara 
med så kom gärna på vårt uppstartsmöte: 
 
Datum: 6 april 2018 (på Queer & Nerdy #42) 
Tid: 18:30 – 20:00 
Plats: Sverok Stockholm, Lidnersgatan 10 
T-bana: Kristineberg 
 
Vill du vara med i arbetet med Pride, men kan inte komma på mötet? Maila då till styrelsen 
eller gå med i Pridekanalen på Slack! Har du frågor som rör QueerCon kan du maila direkt 
till QueerCon: queercon@queerandnerdy.se 

Kickoff - Proud & Nerdy 14-15 april 
Sverok kallar aktiviteter som arrangeras under Pride för Proud & Nerdy – och 
QueerNördarnas Pridearrangemang faller under dessa namn. Men inför Pridesäsongen 
arrangerar Sverok en konferens den 14 och 15 april, för folk från hela Sverige att komma 
och peppa, nätverka och diskutera Pridearbetet stort inför 2018. Det är öppet för alla 
engagerade och flera från föreningen kommer att delta! Vill du vara med så anmäl dig via 
deras anmälningsformulär senast 2 april! 
 
Mer information finns även på Facebook-eventet. 

 
ST: En person som spelar ett kortspel, personen har regnbågsfärgat hår och ett Pride-armband. 

 
 

mailto:queercon@queerandnerdy.se
https://sverok.se/pride/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc95igW6JFrmxbNZl2HzxdvaqUjKcHp5B2AvtGakSgqPoP10g/viewform
https://www.facebook.com/events/192611041481917/

