
Styrelsemöte QueerNördarna 13/3 - 
2019 
Närvarande: Sei Håård, Tom Christoffersson Hedberg, Amos Persson, Therese 
Säwenmyr, Sín Wellroth Lång 

Dagordning 

1. Uppstart och incheckning 
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

a. val av mötesordförande 
i. Sei Håård valdes som mötesordförande 

b. val av mötessekreterare 
i. Tom Christoffersson Hedberg valdes som mötessekreterare 

3. Godkännande av dagordningen 
    i. Mötet beslutade att flytta punkt 6-15 innan punkt 4. 

4. Val av vice-ordförande och sekreterare 
a. Val av vice ordförande 

i. Tom Christoffersson Hedberg valdes som vice ordförande 
b. val av sekreterare 

i. Amanda Stenback valdes som sekreterare  
5. Val av firmatecknare 

a.  Styrelsen besutar att Therese Säwenmyr (personnummer: 
830713-8225)och Sei Håård (personnummer: 940307-2342) väljs som 
firmatecknare enskilt 

6. Uppföljning från Årsmötet 
a. Genomgång av Motioner 2019 

i. Motion 5.4. Mötet beslutade att skicka Therese på 
studiefrämjandets kassörskurs och att vi gemensamt hjälps åt att 
påminna om att kolla datum för det. Att ta fram riktlinjer för 
överlämning bordläggs till senare tillfälle.  

ii. Motion 5.5 Mötet beslutade att höra med Queernördarna 
Stockholm om hur dom har löst det.  

b. Genomgång av Verksamhetsplan 2019 
7. Ansvarsområden 

a. Mötet beslutade att Amos ansvarar för extern kommunikation och 
hemsidan.  

b. Mötet beslutade att Therese ansvarar för eBas.  
c. Mötet beslutade att Sei ansvarar för mailen.  

8. Arbetsgrupper 
a. Trygghetsarbetsgrupp 

i. Mötet beslutade att Sei Håård ansvarar för Trygghets AG. 



b. Uppstartsarbetsgrupp 
i. Mötet beslutade att Amos Persson ansvarar för att starta upp 

Uppstarts AG. 
c.  IT-arbetsgrupp 

i. Mötet beslutade att Therese Säwenmyr ansvarar för IT AG. 
9. Kommunikation 

a. Med avdelningarna 
i. Mötet beslutade att den huvudsakliga kommunikationen mellan 

avdelningarna kommer föras över discord, facebookgrupp och 
mail.  

b. Mellan styrelsen 
i. Mötet bestlutade att huvudsakliga kommunikationsvägar kommer 

att vara  discord och messenger-grupp.  
10. Kansli- och nyckelavtal 

a. Sei Håård kontaktar Mikael Lönn om detta 
11. Sverok Stockholm-Gotlands årsmöte 
12. Proud and Nerdy kickoff i Göteborg 

a. Hålls den 30 & 31 mars i Göteborg. 
13. Merch QueerNördarna Väst 

a. Kassören ser över om budget för detta finns och det måste också ses 
över hur detta löses praktiskt. 

14. QueerNördarna Stockholm 
15. Övriga frågor 

a. Tabletop Game Expo 
i. Sin tar ansvar för deltagandet. Amos och Therese hjälper till. Sei 

ser över att flyers är uppdaterade. 
b. Etown queer fest (19-20 juli) 

i. Amos och Sin tar ansvar för deltagande där. 
c. Uppdrag kontaktperson 

i. Sin tar den kontakten. 
d. Projektplan Queercon 2019 

i. Projektplanen godkändes av styrelsen.  
e. Gothcon 

i. Amos representerar styrelsen och tar kontakt med andra från 
queernördarna och queernördarna väst som ska dit.  

f. Linkon 
i. Amos och Therese ska dit och ser över möjligheterna att 

representera queernördarna.  
16. Mötet avslutas 

 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 
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