
Styrelsemöte QueerNördarna 25/4 - 
2019 
Närvarande: Sei Håård, Amanda Stenback, Amos Persson, Therese Säwenmyr, Tom 
Cristofferson Hedberg 

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. Amanda Stenback valdes som mötessekreterare 

3. Godkännande av dagordningen 
4. Per capsulam beslut 

a. Anledning: Punkt 10 på styrelsemötet den 13/3 har felaktigt yrkande om 
kansliavtalet, det saknas dokumentation av beslutet om att faktiskt 
förnya det.  

b. Styrelsen beslutade att nyckel- och kansliavtalet skall förnyas.  
5. Bokföringsprogram 

a. Styrelsen ger Therese (Kassör) befogenhet att införskaffa 
bokföringsprogram (Visma eEkonomi Förening) för 99kr i månaden.  

6. Byte av lösenord 
a. Styrelsen beslutar om att ändra samtliga lösenord. Sei Håård tar ansvar 

för detta.  
7. QueerCon 

a. Styrelsen har fått en förfrågan om att kunna erbjuda betalning av 
resekostnader för Queercon gäster (panelgäster, föreläsare, etc.). 
Styrelsen ger Stina befogenhet att ändra i Queercons budget som hon 
ser passar. 

b. Stina har uttryckt behov av avlastning i sin position som projektledare för 
Queercon samt som Facebook ansvarig. Tom har tagit på sig att kolla 
med Stina angående facebook-sidan och vad hon behöver hjälp med där. 

8. Play - 10 fribiljetter 
a. Sei skriver en facebook-post om detta. 

9. Uppföljning  
a. Kansli- och nyckelavtal 

i. Tom har samlat in alla nycklarna, Michael Lönn har fått bild på 
alla. Michael skulle kolla upp om nycklarna stämmer och höra av 
sig.  

ii. Styrelsen beslutar om att ge Tom i uppdrag att sätta ihop ett 
dokument för att hålla koll på nyckelbrickorna. 



b. Budget för merch 
i. Therese fortsätter att se över tillgångarna 

c. Ansvarsområden 
i. Sei lägger upp årsmötesprotokoll till hemsidan och ser till att ge 

Amos tillgång till den för att kunna uppdatera. 
ii. Sei tar huvudansvaret för mejlen.  

d. Arbetsgrupperna 
i. Sei har pratat med eventuella medlemmar till en trygghetsgrupp. 
ii. Therese har skrivit styrdokument för IT-gruppen.  
iii. Amos känner sig trygg i att få igång uppstartsgruppen nu när 

Discord kommit igång.  
10. Workshop årsplanering 

a. Sei slänger upp en doodle för att få till ett sådant. 
11. Workshop styrdokument 

a. Om möjligt kombinerar vi denna workshop med tidigare punkt. 
12. Övriga frågor 

a. Nyhetsbrev? 
i. Styrelsen beslutar att Amanda tar ansvar att få ut nyhetsbrev 

varannan månad med assistans från Amos (som ansvarig för 
kontakt med andra avdelningar) och vem helst annan som vill/kan 
hjälpa till.  

b. Trygghetsvärdar 
i. Hålla diskussion om trygghetsvärdar på Discord för transparens 

och kunna ta del av andra avdelningars påbörjade arbete. Sei ser 
till att skriva ett första meddelande om detta.  

c. Ekonomi 
i. Få med avdelningarna för ett policy-dokument för hur vi ska 

hantera ekonomin. En underkanal skapades på Discord för att 
starta konversation där.  

13. Mötet avslutas 
 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 

 
 


