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Årsmötesinfo 2019 
Lördagen den 9 februari är det dags för QueerNördarnas årsmöte, i Studiefrämjandets 
lokaler i Brygghuset. Detta är där vi kommer 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: lördagen 9 februari 

Tid: 12:30 – 18:00 

Mötesstart: 13:00 

Paus: 14:30 – 14:45 

Fikapaus: 16:15 – 16:45 

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

Salsinfo: Sejdeln/Stopet, plan 3 
 
 

Föreningen bjuder även på fika! 
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Mötesformalia och ordlista 
Sverok har en bra guide för hur årsmöten går till, som förklarar många av de olika 
momenten och vad de innebär. Den hittar du i Årsmötesguiden. Här kan du läsa förklaring 
på saker som Mötets behörighet, Motioner eller Verksamhetsplan. Vi har försökt att också 
förklara varje moment när de behandlas i handlingarna. 

 

Tysta applåder 

På mötet använder vi tysta applåder när någon har sagt något bra. Detta för att vanliga 
applåder både minskar tillgängligheten och kan vara väldigt distraherande. Tysta applåder 
fungerar så att du har båda armarna upp i luften och sedan skakar på händerna. En 
demonstration av detta kommer att hållas innan mötets start. 

 

Ordlista 
Mötespresidium: De som leder mötet och antecknar vad som sker. De består av en 
Mötesordförande som leder mötet genom alla punkter, en Mötessekreterare som för 
protokoll över allt som mötet beslutar, Justerare som stämmer av att protokollet stämmer 
samt Rösträknare som räknar röster i det fall detta behövs (till exempel vid votering). 

Att-sats: Varje förslag som har lagts som mötet bestämmer om kallas för att-sats, detta då 
de börjar med “att”. Mötet röstar om varje att-sats separat om de ska gå igenom eller ej. 
Ibland kan att-satser stå emot varandra: då är det upp till mötespresidiet att överlägga 
hur dessa ska röstas om och förklara detta för mötet. 

Debatt: Här diskuteras varje fråga innan mötet bestämmer vad som ska göras. Under 
denna finns en Talarlista, där varje person som vill säga något visar mot mötespresidiet att 
vill skriva upp sig på listan, sedan får varje person tala till talarlistan är tom. 

Beslut: Det viktigaste ett årsmöte gör är att ta beslut – att bestämma om varje punkt på 
årsmötet. Detta sker efter debatten är över och mötesordföranden frågar då mötet “om 
mötet kan gå till beslut?” Om mötet säger ja på detta är mötet i beslut och röstar på den 
specifika punkten. Ett beslut som går igenom kallas för bifall, medan ett som inte går 
igenom kallas för avslag. 
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Omröstning: När mötet är i beslut röstar mötet för varje specifik punkt. De flesta sker 
med acklamation, genom att helt mötesordföranden frågar om mötet kan rösta för 
yrkandet och då säger alla som vill detta “ja”, sedan frågar mötesordföranden om någon 
är emot detta, som då får säga “ja”. Du säger därför aldrig nej. I vissa fall är röstningen 
sluten (till exempel vid personval). 

Votering: I vissa fall kan rösterna från en acklamation vara svåra att avgöra, till exempel 
om det var mycket jämt. Då kan du begära votering efter ett beslut. Detta gör du genom 
att ropa “Votering!” och då kommer rösträknarna att räkna varje separat röst för ett exakt 
resultat (till exempel via handuppräckning). Det går även att begära sluten votering, där 
omröstningen sker via till exempel via lappar. Vissa punkter, till exempel personval, är 
nästan alltid slutna. 

Ordningsfråga: En ordningsfråga är en praktisk fråga som rör själva mötet, till exempel 
som att fråga om att ta en paus, eller öppna ett fönster. Det kan också vara frågor som rör 
ett beslut som togs på mötet. Du ställer en ordningsfråga genom att ropa 
“Ordningsfråga!” och får då ställa den. Ordningsfrågor går alltid före talarlistan, men får 
därför inte vara inlägg i en debatt. 

Sakupplysning: Du kan lämna en sakupplysning om det finns fakta som är relevanta för 
debatten som behöver gå fram. Till exempel kan detta vara om någon diskuterat hur 
mycket pengar ni gjorde av med 2017 och du vet vad den summan är. Då ropar du helt 
enkelt “Sakupplysning!” och får sedan säga den fakta som är relevant. 

Replik: Om du skulle råka ut för ett personligt påhopp kan du begära en kort möjlighet att 
svara på det. Detta gör du genom att ropa “Replik!” och vänta på att mötesordföranden 
låter dig svara. Observera att vi ska hålla god ton och därför gärna undviker repliker och 
framförallt påhopp. 

Streck i debatten: Du kan begära streck i debatten om du känner att diskussionen inte 
leder någonstans eller att alla bara säger samma sak om och om igen. Då ropar du “Streck 
i debatten!” och så kommer då alla som vill skriva upp sig på talarlistan göra detta och få 
en chans att gå upp en sista gång. 
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1. Mötets öppnande 
När mötet ska starta enligt kallelsen så får någon öppna mötet, i detta fall föreningens 
ordförande. Efter detta har mötet startat. 
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2. Formaliabeslut 
Formaliabeslut är beslut om vilka som får vara på mötet, samt hur mötets upplägg ska se 
ut och vilka som kommer att ha hand om mötet. 

2.1 Fastställande av röstlängd 
Detta är en närvaro – att helt enkelt se hur många som är på plats och har möjlighet att 
rösta. Endast medlemmar i föreningen har rösträtt på mötet. 
 
Du anmäler dig som närvarande via länken nedan: 
https://bit.ly/2SA9ANq 
 
Mötet beslutar om 

1. att fastställa röstlängden till 15 personer enligt handlingarna. 
 
Handlingar 
Röstlängd 2019  
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Röstlängd 2019 
 
 

Miranda Olsén 

Maja Thalen 

Therese Säwenmyr 

Magnus Hansson 

Stina Färdig 

Amos Johan Persson 

Sophia Appelgren 

Rönn Schück 

Sín Wellroth Lång 

Gabrielle de Bourg 

Amanda Stenback 

Thea Dabrowska 

Johanna Håkansson 

Sei Håård 

Kate Nordin 
 
 
Närvaro- och yttranderätt: 
Erland Nylund 
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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 

Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år. 

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. 

Dokumentation hur kraven efterföljts: 

2019-01-13: 

Kallelse har gått ut via mail, Facebook, och på hemsidan. 

2019-02-02: 

Digitala möteshandlingar har skickats ut 2019-02-02. 

Mötet beslutar om 

1. att mötet är beslutsmässigt.  
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2.3 Val av mötesordförande 
En ordförande för mötet, som har till uppgift att leda mötet, besluten och fördela ordet 
bland de som vill prata. 
 
Mötet beslutar om 

1. att välja Sam Schönbeck till mötesordförande. 

2.4 Val av mötessekreterare 
Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Detta kallas för 
årsmötesprotokollet. 
 
Mötet beslutar om 

1. att välja Alexander Hallberg till mötessekreterare. 

2.5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
För att säkerhetsställa att protokollet stämmer finns det två personer som kontrollerar 
texten efter mötet. När de kollat att allt stämmer skriver de under protokollet, samt att det 
kommer att agera rösträknare. Dessa kommer att föreslås på plats. 
 
Mötet beslutar om 

1. att välja Stina Färdig till protokolljusterare. 
2. att välja Miranda Olsén till protokolljusterare. 

2.6 Fastställande av dagordning 
Mötet föreslår en ordning som alla frågor ska behandlas i. Denna ordning röstas om för 
att godkännas. Denna kallas för Dagordning. 
 
Mötet beslutar om 

1. att fastställa dagordningen enligt ovan. 
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3. Beslut om Uteslutande av Medlem 
Efter en incident på en Queer & Nerdy-träff som gjorde att ett par medlemmar i 
föreningen kände sig otrygga över en annan medlems deltagande, så tog Christian 
(ledamot) och Gabrielle (ordförande) ett beslut om att utreda det hela händelseförloppet 
samt vad för eventuella åtgärder som skulle vidtas. 
 
Denna utredning ledde till att det kom fram till att medlemmen vid flera tillfällen har 
felkönat medlemmar i föreningen (där fler tillfällen uppkom efter att rapporten skrevs). 
Trots flera tillsägelser hade ingen förändring av beteendet skett, och flera medlemmar har 
rapporterat att de på grund av medlemmens beteende har känt sig otrygga i 
medlemmens närvaro på träffarna och medvetet undvikit medlemmen på grund av detta. 
Styrelsen tog beslutet att stänga av medlemmen på styrelsemöte den 20/11 (där Christian 
och Gabrielle lade ner sina röster då de såg sig jäviga i frågan). Föreningen har även gått 
igenom en allmän granskning från Sverok angående detta, då de ville försäkra sig om att 
det var medlemmens beteende och inte medlemmens politiska åsikt som låg till grund för 
avstängningen. 
 
Med hänsyn till stadgarna och trivselregler: 

Stadgar: 

Föreningens syfte är att ge HBTQ-personer en plats i spelvärlden. 

Trivselregler: 

Vi godtar ingen form av diskriminering på våra arrangemang. 

Anta inte någons pronomen, och respektera allas rätt att välja sitt eget.  

Ingen behöver motivera varför de är obekväma med något. Respektera detta och ifrågasätt det 
inte. 

Styrelsen anser  
● att mötet bör utesluta medlemmen ur föreningen 

 
Mötet beslutar om 

1. att medlemmen Magnus Hansson utesluts från QueerNördarna. 
 

Handlingar 
Rapport: Avstängning utav medlem 
Synpunkter beslut avstängning och uteslutning 
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Rapport: Avstängning utav medlem 
Skriven av: Gabrielle de Bourg, Christian Schrewelius Viklund 
 
Underlag för avstängning av medlem som röstades om på styrelsemötet 20/11. I samband med 
presentationen av rapporten lyftes av andra styrelsemedlemmar att andra medlemmar i 
föreningen har rapporterat att de känt sig otrygga med medlemmen och att liknande 
bemötande som mot medlem D har skett sedan föreningens begynnelse. 

Bakgrund 
På Queer & Nerdy den 5 oktober skedde en incident, då en diskussion startades kring att 
medlem NN är medlem i partiet Medborgerlig Samling (MED). Detta ledde till en stark och 
kraftig diskussion mellan ungefär fyra-fem medlemmar och medlem NN. Flera blev 
upprörda över detta och bemötte medlem NN med uttalanden som förtroendevalda inom 
partiet har gjort om hbtq-personer som varit problematiska eller rentav fobiska. Medlem 
NN kände sig påhoppad, men flera medlemmar vittnade om att medlem NN inte verkade 
vara helt införstådd i problematiken av sitt medlemskap i MED och QueerNördarna. Minst 
en av medlemmarna som hade konfronterat NN (A) lämnade arrangemanget då denna 
inte kände sig trygg. Flera rapporterade efter detta att de inte heller kände sig trygga att 
delta på arrangemangen i NNs närvaro och efterfrågade att NN inte ska få komma på 
kommande arrangemang och bli avstängd och utesluten ur föreningen. 

Christian (ledamot) kontaktades och informerades om händelsen av medlemmarna 
kort efter att den skett och ringde kort efter Gabrielle (ordförande) för att förklara den. 
Båda reagerade starkt på att flera medlemmar med detta reagerat och känner sig otrygga 
i NNs närvaro, då trygghet är en av de viktigaste grundförutsättningarna för 
QueerNördarna. De tog därför beslutet att be NN att inte delta på kommande 
arrangemang fram till styrelsen tagit beslut om ärendet. NN informerades om detta och 
efterfrågade att få bli hörd av styrelsen och presentera sin del av händelserna. 

För att göra en rättvis bedömning tog Christian och Gabrielle beslutet att alla 
involverade skulle pratas med för att försöka att förstå vad som hade skett. Christian gavs 
i uppdrag att leda detta och träffade tillsammans med Amanda Stenback (ledamot) NN 
och sedermera de olika involverade medlemmarna A och B. En medlem (B) påvisade även 
att en annan incident med NN hade skett gällande medlemmarna C och D. Christian tog 
separat kontakt med dessa två medlemmar om denna händelse och de båda 
återberättade konsekvent vad som hade skett i text. 
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Eventuella externa länkar/underlag 
Utdrag från stadgar och trivelregler: 

Stadgar: 

Föreningens syfte är att ge HBTQ-personer en plats i spelvärlden. 

Trivselregler: 

Vi godtar ingen form av diskriminering på våra arrangemang. 

Anta inte någons pronomen, och respektera allas rätt att välja sitt eget.  

Ingen behöver motivera varför de är obekväma med något. Respektera detta och ifrågasätt det 
inte. 

Medlem D bekräftade om att denne blivit felkönad och skrev följande om 
händelserna: 
Det har skett några gånger vet inte exakt hur många. Jag började undvika NN när jag tröttnade 
på att rätta hen om mina pronomen hela tiden. Så jag började helt sonika undvika hen på alla 
QN träffar. 

Beskrivning av nuläge och resultat 
QueerNördarna tar i dagsläget starkt avstånd från MED och står bakom Stockholms Prides 
avståndstagande från dem samt ser vi problematiken med att ha en medlem som är 
medlem i MED och QueerNördarna. Dock är detta i skrivande stund inte emot våra regler, 
samt att vi kan se problematiken att stänga av och utesluta NN endast på grund av dennes 
partitillhörighet för att argumentera att detta ensamt skapar en otrygghet bland våra 
medlemmar, då NN på samma sätt har känt sig otrygg av att få sin tillhörighet ifrågasatt. 
QueerNördarna har dock i samband med detta uppdaterat sina styrdokument och 
värdegrund för att reflektera denna ståndpunkt mot MED. Det som QueerNördarna dock 
reagerar på är de citat som A lämnat där NN försvarat transfoba uttalanden av MEDs 
partiledare, något som QueerNördarna ser som mycket allvarligt. 

Det viktigaste var dock de tidigare incidenterna som har lyfts fram. Något som 
QueerNördarna omöjligt kan acceptera är nämligen felkönandet av D samt att denne 
därför valt att undvika NN på föreningens arrangemang till följd av detta. NNs beteende 
här är mycket allvarligt och respektlöst, samt så går det emot flera av QueerNördarnas 
trivselregler, främst följande: “Vi godtar ingen form av diskriminering på våra arrangemang.” 
och “Anta inte någons pronomen, och respektera allas rätt att välja sitt eget.”  D vittnar här 
om att det skett vid flera tillfällen samt att NN inte ändrat sitt beteende trots tillsägelser 
från D och minst två åskådare. Även C styrker just denna oförmåga av NN att ändra sitt 
beteende. Detta skapar en direkt otrygg miljö och att D redan undviker NN vittnar om att 
NN redan skapat en otrygg miljö som går emot syftet med vad QueerNördarna står 
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bakom. Vi anser också att NN i detta fall har begått ett stadgebrott, då detta beteende mot 
D bryter mot följande mening i stadgarna: “Föreningens syfte är att ge HBTQ-personer en 
plats i spelvärlden.” 

Slutsats 
Gabrielle och Christian lägger i samband denna rapport till förslag i styrelsen att NN ska 
bli avstängd och uteluten ur föreningen, samt få ett permanent deltagandeförbud. NN har 
i och med sitt bemötande av D, samt oförmåga att ändra detta beteende, brutit mot både 
våra trivselregler och stadgar. Därför ser vi det som omöjligt att NN ska kunna vara en 
fortsatt medlem i föreningen eller delta på våra arrangemang om QueerNördarna ska 
kunna skapa en trygg miljö. Vi ser NNs beteende mot D, samt oförmågan att ändra detta 
trots flera tillsägelser som skäl nog att medlemmen ska bli utesluten ur föreningen, då det 
klart bryter mot både våra regler och stadgar. Detta beslut tas därför oberoende av NNs 
politiska åsikter. Vi beklagar också att styrelsen inte uppmärksammats på detta tidigare 
för att kunna ha tagit ett tidigare beslut. 

Om styrelsen bifaller detta kommer NN att kontaktas om beslutet och efter detta 
kommer styrelsen att vidta de åtgärder som beskrivs i Avstängning och avvisande från 
QueerNördarna.  
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Synpunkter avstängning och uteslutning 
Av medlemmen. 
 
Styrelsen har redigerat den totala sammanfattningen något. Den hänvisade texten av Magnus 
Kolsjö är nu länkad i handlingarna istället för inkluderad, medlemmens inlägg från Facebook 
har anonymiserats, samt att beslutet angående medlemmens avstängning inte inkluderats (då 
denna rapport redan finns att tillgå i handlingarna). Texterna medlemmen har skrivit har inte 
redigerats något. 

Sammanfattning: 
Jag anser för det första att hela processen har varit märklig. De yrkanden på min 
avstängning och mitt uteslutande gjordes med anledning av diskussionen den 5 oktober, 
och det är vidare den diskussionen styrelsen utrett och som jag fått möjlighet at 
kommentera på. Att styrelsen därefter väljer att lyfta en helt annan punkt (som jag  inte fått 
information om vid mötet med Christian och Amanda och där inga frågor hellre ställdes 
angående detta) väcker farhågor om att styrelsen inte här sett sig nödgade att göra en 
opartisk bedömning. 
Alldeles oavsett detta kommer jag meddela min inställning till de sakskäl styrelsen 
åberopar för min avstängning och uteslutning. Dessa kan delas in i tre undergrupper, 
politiska skäl, politisk övertygelse som försvårande omständighet och skäl utan koppling 
till politiken. I korthet kommer jag hävda att de politiska skäl inte över huvud taget får 
användas som grund till beslut, och att de ställningstaganden som gjords bygger på en 
onyanserad analys. 
Gällande andra undergruppen kommer jag hävda att styrelsen genom dokumentet 
försöker tillskriva mig någon slags implicit transfobi, för att sedan hävda att detta utgör en 
legitim försvårande omständighet vid den andra bedömning som gjorts (se särskilt ). Jag 
kommer att visa att detta i ljuset av mitt nuvarande och historiska engagemang är en 
tolkning styrelsen saknar stöd för. 
Vad gäller tredje undergruppen får jag erkänna mig själv splittrad. Jag kan naturligtvis inte 
förminska medlemmen D’s upplevelse, och pronomenanvänding är någonting jag vet jag 
behöver arbeta på. Medlemmen D har dock aldrig angivit detta som en källa till otrygghet, 
och gör inte heller så i det citat styrelsen har anfört som underlag. Detta har heller aldrig 
tagits upp av medlemmen C, utan uppmärksammades först av medlemmen B, som redan 
av andra politiska skäl ville se mig avstängd och utesluten från föreningen. 
Sammantaget menar jag beslutet måste ses som helt eller delvis politiskt motiverat, vilket 
vare sig nu eller framöver är tillåtet. Detta strider nämligen såväl mot Queernördarnas 
egna stadgar som mot Queernördarnas åtaganden i egenskap av medlemsförening i 
Sveriges roll- och konfliktspels- förbund. Även de synpunkter som medlemmarna C och D 
har beskrivit blir här mycket svåra att skilja från gruppens och styrelsens upprördhet över 
de politiska skäl för uteslutning som redan har tagits upp. 
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Underlag: 

1. Inlägg från Medborgerlig Samlings interna facebookgrupp, specifikt angående 
transpersoner och transpersoners rättigheter. Läsaren kan notera klockslaget, och 
notera hur utmattande det blir att i ena andetaget anklagas för spridande av 
genusflum/identitetspolitik för att i det nästkommande få möta styrelsens 
anklagelser om trans- och HBTQ-fobi. 

2. Magnus Kolsjö, f.d styrelseledamot och tf ordförande för RFSL går igenom de 
anklagelser om HBTQ-fobi som riktas mot Medborgerlig Samling samt det material 
anklagelserna grundar sig på: 
https://magnuskolsjo.se/2018/07/12/stockholm-pride-borde-ha-samtalat-med-med
borgerlig-samling/ 

3. Redogörelse och analys av diskussionen den 6 oktober sett ur mitt perspektiv. 

4. Styrelsens beslut angående avstängning och uteslutning  (Rapport: 
Avstängning utav medlem)  
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Händelseanalys 

Bakgrund 

Jag har varit med i Queernördarna sedan det startades, jag är väldigt introvert och för mig 
utgör föreningen en kontaktyta, jag kan genom den hitta andra människor att ha djupa 
och innerliga samtal med. Den sociala arenan är svårbearbetad för min del. Evenemanget 
Queer & Nerdy utgör i nuläget en stor del av mina IRL-interaktioner, och det har tagit mig 
två års arbete att jobba upp mina kontakter till den nivån där jag känner jag får ett 
meningsfullt utbyte. 

Liksom de flesta HBTQ-sammanhang har det alltid funnits en ideologisk underton i 
Queernördarna, man för ofta resonemang jag inte håller med om. Eftersom 
Queernördarna ändå är det minst ideologiska HBTQ-sammanhang jag lyckats hitta, har 
jag ändå någonstans accepterat det. Jag har kommit med egna synpunkter när de har 
efterfrågats eller i privata diskussioner, det är en approach som hittills har fungerat bra. 

Mina politiska övertygelser och partimedlemskap är någonting jag diskuterat vid flera 
tillfällen, senast i våras. det har aldrig tidigare behövt bli någon stor sak av det. 

Den aktuella händelsen 

Jag blev tillfrågad av bekantskapen bredvid mig (1) angående vad det var jag gillade med 
mitt parti, då hon sett jag gillat några av dess inlägg på facebook. Det här var någonting 
jag pratat om innan, men jag antog hon kanske hunnit glömma det. 

Innan jag är halvvägs igenom förklaringen bryter sig en annan person (2) in i det privata 
samtalet. Personen är väldigt agiterad och börjar bland annat läsa upp delar av det 
rättspolitiska programmet. Mycket av vad som sägs är förvrängt eller på andra sätt taget 
ur sitt sammanhang, jag får ingen möjlighet att bemöta vad som sägs på ett seriöst sätt. 

Två till tre andra personer bryter sig nu in i diskussionen och vill jag bemöter enskilda 
partimedlemmars tweets och/eller blogginlägg. Många av svaren kräver längre 
förklaringar jag känner folk inte är känslomässigt redo att lyssna på. Jag har nu dragits in i 
en debatt med fem olika personer, jag hade inte förberett mig på ett sådant scenario och 
jag varken kan eller hinner bemöta allt som sägs. 

Personen (2) ifråga blir allt mer uppeldad och börjar tillstå att personer med enligt henom 
dåliga åsikter inte bör få vara med i föreningen. Det var (till deras heder) flera medlemmar 
som reagerade på detta och menade att HBTQ-rörelsen inte bör splittra sig själv på det 
sättet. 

Vid kontakt med Queernördarnas ordförande får jag veta att flera människor känt sig 
otrygga av situationen som uppkommit och att jag därför uppmanas hålla mig borta från 
träffarna tills dess att styrelsen hunnit diskutera vad som hänt. 
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Analys 

Jag tycker spontant det känns väldigt märkligt att efterfråga en ärlig diskussion för att 
sedan reagera på de ärliga svar man själv efterfrågat. Båda sidor har ansvar för en 
interaktion, och vet man med sig att man reagerar starkt på övertygelser andra än ens 
egna, så borde man inte heller ha efterfrågat en sådan diskussion. 

Man kan nu invända att jag som minoritet i föreningen borde veta att välja mina strider. 
Det ligger en poäng i det och det är också det jag gjort under två års tid. Jag har begränsat 
mina politiska diskussioner till rena sakfrågor och till de personer jag vet kan ta en sådan 
diskussion. Men diskussionen som uppkom var någonting som tvingades på mig, och 
ingenting jag valde att ha på mina villkor, 

Det finns olyckligtvis en tendens i alla grupper att se orättvisor som drabbar en själv, men 
blunda för de man själva står för. Man måste kunna se de mörkret inom sig själv för att 
framgångsrikt kunna bekämpa det. Ingen av de som upplevt sig otrygga har mig 
veterligen blivit påhoppade av fem meningsmotståndare. De skulle förmodligen känna sig 
oerhört otrygga i en sådan situation, och det är någonting jag hoppas de inte kommer att 
få uppleva. 

Makt och privilegier är ingenting som en gång för alla är givet, de existerar på flera olika 
nivåer. Det är sant att flera i gruppen tillhör sårbara minoriteter. Det är precis lika sant att 
de personer som upplever sig ha ett problem är socialt starka personer som kan koderna 
och som är väl integrerade i föreningen, de söker nu utnyttja den styrkan till att angripa 
någon som är svagare, någon de upplever inte passar in, eller rättare sagt de anser inte 
borde passa in.  
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4. Rapporter om 2018 
Här redogör styrelsen för 2018 om året som varit, vad föreningen gjort 
(verksamhetsberättelse) och presenterar den ekonomiska redovisningen. Revisorerna, 
som har i uppdrag att granska styrelsen lämnar också en berättelse att styrelsen har skött 
sitt arbete. 

4.1 Verksamhetsberättelse 2018 
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 beslutar om 

1. att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
Handlingar 
Verksamhetsberättelse 2018 
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Verksamhetsberättelse 2018 
Följande är från verksamhetsplanen 2018 (hädanefter förkortat VP 2018) som utgjort 
grunden för föreningens verksamhet under 2018 och styrelsen har skrivit kommentarer i 
kursivt hur detta har efterföljts. 

Verksamhetsplan 2018 

Mål för verksamhetsåret – Ett hållbarare 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. 

Detta har varit en av de viktigaste bitarna i styrelsens arbete under 2018, då vi försökt jobba 
med att dela upp arbetet mer på mellan olika styrelsemedlemmarna gentemot 
verksamhetsgrupperna och att aktivt arbeta för att se en tillväxt föreningen har kunnat 
hantera. Detta anser vi har gått bra och att vi är på god väg med detta och arbetet med en 
hållbar tillväxt kommer att fortsätta under 2019. 

Arrangemang 

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

Detta har efterföljts och totalt hölls 25 stycken ordinarie Queer & Nerdy-träffar minst varannan 
fredag, samt varje fredag under juli. 

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

Detta har efterföljts med föreningens Queer & Nerdy XL träffar som varit i Brygghuset som ägt 
rum tre (3) gånger under året. Dessa träffar blev dock mycket resurstunga för föreningen och 
inte fått det bemötande som vi hoppades, vilket bidrog till att en träff under kvartal 4 ej kunde 
hållas. 

 

A3. Ta fram riktlinjer för externa arrangemang som görs för föreningens räkning. 
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Detta arbete har påbörjats, dock ej avslutats och kommer att lyftas under 2019. 

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

Detta bordlades i och med att bokningssystemet för kanslilokalen i Stockholm ändrades och 
nya rutiner för hela distriktet behövde arbetas fram. Under 2019 kommer denna punkt istället 
att bli ett fokus att bedrivas av våra avdelningar. 

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

Detta hölls på Queer & Nerdy #56 på Brygghuset. Träffen efter hölls ett extra firande då 
föreningen bjöd på tårta. 

Verksamhetsgrupper & avdelningar 

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

Detta har under året fortsatt, där framförallt Queer & Nerdy-gruppen arrangerat träffarna. Vi 
har även sett stor aktivitet i rollspelsgruppen med flera aktiva spelgrupper och pågående 
kampanjer, samt bildandet av Queerligan, en egen liga inom QueerNördarna för Magic The 
Gathering. En speciell verksamhetsgrupp för Pride-firanden skapades också som ansvarade för 
ett fullspäckat Pride-program under hela veckan. 

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

Detta har påbörjats, dock har en stor förändring i verksamhetsgrupperna gjort att dessa 
styrdokument inte blivit klara, då vi inte haft medverkande grupper att skriva dem med. 

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

Detta har efterföljts kraftigt och Unga QueerNördar hade en enorm ökning i medlemmar under 
året, samt en större fokus i verksamheten. 

Kunskapsutveckling 

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

Detta har skapats på hemsidan under kategorin “Dokumentbank”. 

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. 
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En kontakt till Studiefrämjandet har utsetts och under året har denne arbetat mycket nära ihop 
med Studiefrämjandet. Styrdokumenten har ej tagits fram då de i dagsläget inte varit 
nödvändiga. 

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

Arbetet har fortsatt med en flytt till kommunikationsplattformen Slack, samt föreningens 
dokumentbank. 

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

På grund av en del förändrade omständigheter har dessa workshops inte kunnats hållas. 
Däremot har medlemmar i styrelsen deltagit på flera utbildningar med fokus på 
kunskapsutveckling som hållits av Sverok och Studiefrämjandet under året. 

Pride 2018 

D1. Delta och arrangera aktiviteter under Stockholm Pride 2018. 

Föreningen hade 2018 ett starkt deltagande under Stockholm Pride, där vi hade minst ett 
arrangemang varje dag. Detta innefattade arrangemang på Pride House, Alphaspel, Pride Park 
Ung och Science Fiction Bokhandeln samt gick i paraden. 

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

Föreningen arbetade nära med både distrikt och förbund som huvudarrangörer av Proud & 
Nerdy i Stockholm, där vi både ledde ekipaget med samma namn i paraden, samt hade en 
närvaro från båda instanser på våra arrangemang under veckan. 

D3. Arrangera konventet QueerCon 2018. 

QueerCon 2018 arrangerandes till stor succé den 2 och 3 augusti! Det hade över 250 deltagare, 
många nöjda gäster och fick väldigt bra respons. Det lyfte även föreningens namn och 
varumärke stort bland flera som deltagit. 

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

Föreningen deltog på Sveroks Proud & Nerdy kickoff som hölls den 14 och 15 april i Stockholm, 
där flera från föreningen deltog. 

Tillgänglighet och trygghet 

E1. Styrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp att ta fram passande dokument för 
att öka tillgängligheten i föreningens material och träffar. 
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Detta blev Trygghetsgruppen, som under året arbetat med detta, samt sett över flertal nya 
styrdokument som skrevs i samband med punkt E2. 

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

Detta har efterföljts med flera styrdokument som bland annat en uppdaterad Värdegrund, 
styrdokument om pronomen och avvisande och avstängning där detta behövts. 

 

QueerNördarna över hela landet 

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

Under året har två avdelningar av QueerNördarna startat upp i landet: QueerNördarna Väst 
och QueerNördarna Jönköping. Det har gjort att de planerade rutinerna inte har färdigställts, 
då styrelsen istället fokuserat på att vara ett stöd till dessa avdelningar för att i framtiden ta 
fram rutiner utifrån kontakt med dem. 

F2. Fortsätta vara ett stöd för verksamheten “Queer & Nerdy Uppsala” som bedrivs av 
RFSL Uppsala. 

Vi har under året fortsatt att stötta verksamheten. Denna har varit väldigt självgående men vi 
har haft en aktiv kontakt och till exempel gästas av nyckelpersoner från Queer & Nerdy Uppsala 
på QueerCon. 
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4.2 Ekonomisk berättelse för 2018 
Styrelsen presenterar föreningens ekonomi från förra året. Presentationen kan se ut på 
olika sätt, det viktiga är att medlemmarna hänger med på vad som hänt med föreningens 
pengar. Den här berättelsen sparas i protokollet, med eventuella förtydliganden om mötet 
tycker att det behövs. 
 
Mötet beslutar om 

1. att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna 
 
Handlingar 
Ekonomisk berättelse 2018 
Ekonomisk redovisning 2018 
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Ekonomisk berättelse 2018 
Det främsta och viktigaste att ta upp är vårt bankbyte. Sveroks avtal med Nordea 
avslutades, och därmed stängdes även alla föreningars konto som öppnats via detta avtal. 
Styrelsen gjorde efterforskningar, och jobbade därefter under sommaren och hösten med 
att först skaffa ett organisationsnummer, och sedan öppna ett företagskonto hos 
Swedbank. I november fick QueerNördarna tillgång till detta konto. Detta byte tog tyvärr 
mycket energi och arbete på den ekonomiska sidan, vilket gjorde att andra delar av det 
ekonomiska arbetet blev lidande. 
 
Våra rutiner kring verifikat och deras hantering har varit (och är fortfarande, i viss mån) 
helt kassa (ba-dum tish.) De rutiner som funnits har fungerat adekvat när vi varit en liten 
förening med små utgifter och intäkter, men är helt ohållbara när vår verksamhet växer 
och blir nationell. Det arbete som har gjorts i år är en ny mall för verifikat och begäran om 
ersättning, och det arbetas på en ordentlig policy-mall för hantering av utlägg och 
ersättning. Detta kommer också förenklas i och med att avdelningarna tar över 
verksamheten för träffarna och med dem, ekonomin (till exempel fika-inköp). 
 
Genom att sluta använda handkassan för fika, och övergå helt till iZettle tappar vi några 
kronor i fika-intäkter, men vi tjänar desto mer i tydlighet och tid, och med tydligare 
formulär och metoder för ersättningar av utlägg underlättar vi framtida bokhållning. 
 
Årets största ekonomiska händelse var ju självfallet QueerCon, som gick utöver våra 
vildaste förväntningar. Det var såklart väldigt positivt för föreningen att se och visar att 
QueerCon är på god väg att närma sig att bli självförsörjande.  
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Ekonomisk redovisning 2018 

 

28 



 
QueerNördarna 
Årsmötesprotokoll 2019 
 

4.3 Revisionsberättelse 2018 
Revisorerna skriver till årsmötet en revisionsberättelse. Där berättar revisorerna om 
styrelsen har skött föreningen på rätt sätt under året, t ex om de har följt förra årsmötets 
beslut samt föreningens stadgar. Dessutom lägger revisorerna förslag till årsmötet om 
huruvida den avgående styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte. Mötet beslutar om 
revisorsberättelsen kan godkännas, eventuellt med ändringar som mötet bestämmer. 
 
Mötet beslutar om 

1. att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
Handlingar 
Revisionsberättelse 2018. 
  

29 



 
QueerNördarna 
Årsmötesprotokoll 2019 
 

Revisionsberättelse 2018 
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4.4 Beslut om ansvarsfrihet för 2018 års styrelse 
Medlemmarna bestämmer här om den avgående styrelsen ges ansvarsfrihet för det 
senaste verksamhetsåret. Ansvarsfrihet innebär att medlemmarna inte tänker 
polisanmäla styrelsen för det som styrelsen berättat och att de godkänner styrelsens 
hantering av föreningen och dess ekonomi. Har styrelsen låtit bli att berätta något gäller 
inte ansvarsfriheten för detta. 
 
Mötet beslutar om 

1. att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
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5. Motioner 
Om en medlem eller styrelsen har lämnat in ett förslag till mötet i förväg kallas detta för 
motion. En motion kan handla om vad som helst som har med föreningen att göra. 
 
I vissa fall kan en motion från styrelsen kallas proposition, men inom förbundet Sverok 
kallas allt motioner. 
 
Motionsstopp sattes till 27 januari 2019. Förslag inkomna efter detta behandlas under 
Övriga Frågor. 
 
Observera att vissa motioner kan föreslå stadgeändringar, alltså ändringar i föreningens 
stadgar. Dessa måste gå igenom med två tredjedels majoritet – alltså att dubbelt så 
många röstar för som emot. 
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5.1 Motion: Stadgeändring av §1 Föreningen 
Av: Styrelsen 

Vi yrkar 

att §1 ändras lägga till följande meningar efter meningen “Föreningens syfte är att ge 
HBTQ-personer en plats i spelvärlden.”: 

Föreningen ska garantera att vara en trygg plats för HBTQ-personer. 

Föreningens verksamhet ska alltid ske på HBTQ-personers villkor. 

Mötet beslutar om 
1. att bifalla motionen 

 
Handlingar: 
Stadgeändring av §1 Föreningen 
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Stadgeändring av §1 Föreningen 
Av: Styrelsen 

QueerNördarna ska ge en plats för HBTQ-personer i spelvärlden. En av de viktigaste 
förutsättningar för att detta är att QueerNördarna ska vara en trygg plats. Vi har redan 
flertal trygghetsregler och styrdokument, men att anta dessa två tillägg i stadgarna skulle 
göra syftet med att arbeta för trygghet mycket starkare, samt synligare för personer som 
vill bli medlemmar i föreningen. 
 

Styrelsen föreslåg att §1 ändras lägga till följande meningar efter meningen “Föreningens 
syfte är att ge HBTQ-personer en plats i spelvärlden.”: 

Föreningen ska garantera att vara en trygg plats för HBTQ-personer. 

Föreningens verksamhet ska alltid ske på HBTQ-personers villkor.  
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5.2 Motion: Stadgeändring av §4 Styrelsen 
Av: Styrelsen 

Vi yrkar 

att stadga §4 Styrelsen ändras till: 

Styrelsen har ansvar över föreningens ekonomi och verksamhet, medlemslista, årsmöte 
och att efterfölja årsmötesbeslut. 

Styrelsen ska bestå av minst tre personer: ordförande, kassör och sekreterare. 
Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Sekreterare väljs av styrelsen från ledamöter 
invalda på årsmötet. Om styrelsen består av minst fyra personer ska även en 
vice-ordförande väljas av styrelsen. Styrelsen ska dela på ansvaret. 

Styrelsen ska välja firmatecknare på konstituerande styrelsemöte. Dessa har rätt att 
teckna avtal i föreningens namn. 

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder omgående. 

Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen. 

Mötet beslutar om 
1. Ändra sista meningen “Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.” 

till “Enbart medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.” 
2. Att i övrigt bifalla motionen 

 
Handlingar: 
Stadgeändring av §4 Styrelsen  
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Stadgeändring av §4 Styrelsen 
Av: Styrelsen 

Stadgarna kring styrelsen är dags att uppdatera, framförallt för att klargöra de roller 
styrelsen bör bestå av, samt lägga till de som idag ej regleras via våra stadgar. Även en del 
av språket i stadgarna har ändrats något. 
 

Styrelsen föreslår att stadga §4 Styrelsen ändras till: 

Styrelsen har ansvar över föreningens ekonomi och verksamhet, medlemslista, årsmöte 
och att efterfölja årsmötesbeslut. 

Styrelsen ska bestå av minst tre personer: ordförande, kassör och sekreterare. 
Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Sekreterare väljs av styrelsen från ledamöter 
invalda på årsmötet. Om styrelsen består av minst fyra personer ska även en 
vice-ordförande väljas av styrelsen. Styrelsen ska dela på ansvaret. 

Styrelsen ska välja firmatecknare på konstituerande styrelsemöte. Dessa har rätt att 
teckna avtal i föreningens namn. 

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder omgående. 

Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.  
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5.3 Motion: Stadgeändring av §8 Omröstningar 
[TILLBAKADRAGEN AV MOTIONÄREN] 
Av: Styrelsen 

Vi yrkar 

att efter första meningen “Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var.” under §8 
Omröstningar lägga till: 

Förtroendevalda i huvudföreningen har ej rösträtt på årsmötet, men har yrkanderätt 
utom under pläderingar. 

Mötet beslutar om 
1. att bifalla eller avslå motionen 

 
Handlingar: 
Stadgeändring av §8 Omröstningar  
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Stadgeändring av §8 Styrelsen 
Av: Styrelsen 

Förtroendevalda i en förening kan ha en stor makt och möjlighet till inflytande. Därför kan 
deras inflytande i en omröstning ses som problematiskt för demokratin, speciellt i 
personval där de själva kan ställa upp till omval. Då förtroendevalda själva lägger fram 
många av punkterna som röstas på under årsmötet (till exempel verksamhetsplan från 
styrelsen eller förslag till personval från valberedningen) vilka redan väger högt kan det 
därför också vara positivt att förtroendevalda själva inte kan rösta. 
 
Att också ta bort yrkanderätt under pläderingarna är också ett steg för att öka demokratin 
och minska risken för att förtroendevalda utnyttjar sitt inflytande, då deras ord ofta kan 
väga högre än medlemmarnas under pläderingarna. 
 
Vi har begränsat detta till huvudföreningen för att avdelningarna fortsatt ska ha en egen 
talan och vi ser det som viktigt att de ska kunna föra den. 
 

Styrelsen föreslår därför att efter första meningen “Alla medlemmar som är på årsmötet 
har en röst var.” under §8 Omröstningar lägga till: 

Förtroendevalda i huvudföreningen har ej rösträtt på årsmötet, men har yrkanderätt utom 
under pläderingar. 
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5.4 Kassören – vår viktigaste sidekick! 
Av: Maja Thalén 
 
Jag yrkar 

1. Att vid nyval av kassör, som inte tidigare har suttit som kassör i ideell förening, ska 
föreningen skicka hen på Studiefrämjandets kassörskurs eller annan kurs med 
likvärdigt innehåll. 

2. Att styrelsen ska ta fram riktlinjer för hur överlämning av kassörsrollen ska ske 
mellan avgående och nyvald kassör. 

 
Mötet beslutar om 

1. att bifalla motionen i sin helhet. 
 
Handlingar 
Motion “Kassören – vår viktigaste sidekick” 
Styrelsens kommentar  
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Kassören – vår viktigaste sidekick! 
Av: Maja Thalén 
 
Som Sam till Frodo, som Xander till Buffy, som Birk till Ronja… Utan sidekicks ingen hjälte! 
 
Att vara kassör är inte så svårt, men det är något som en måste lära sig, precis som allt 
annat. Det är även ett stort ansvar och en mycket viktig roll för att ha en väl fungerande 
förening. Att förutsätta att en person, som aldrig varit kassör i ideell förening tidigare, ska 
klara av uppdraget utan att få verktyg för att göra detta är minst sagt orealistiskt. Men 
frukta icke! Det finns hjälp att få. Till exempel så har Studiefrämjandet kassörskurser som 
vänder sig till just ideella föreningar. 
https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kurser/1900/janu
ari/kassorkurs---for-dig-som-skoter-ekonomin-i-en-ideell-forening/ 
 
Jag yrkar  
 

1. Att vid nyval av kassör, som inte tidigare har suttit som kassör i ideell förening, ska 
föreningen skicka hen på Studiefrämjandets kassörskurs eller annan kurs med 
likvärdigt innehåll.  

2. Att styrelsen ska ta fram riktlinjer för hur överlämning av kassörsrollen ska ske 
mellan avgående och nyvald kassör. 

 

Styrelsens kommentar 
Kassören är som motionen nämner en viktig roll med många viktiga ansvar som också 
kräver en viss kompetens, där just utbildningar är ett mycket bra verktyg och 2018 års 
kassör gick just den föreslagna utbildningen hos Studiefrämjandet, som QueerNördarna 
redan ett nära samarbete med. Att föreningen ska skicka en kassör som inte tidigare suttit 
som kassör i en ideell förening på en sådan kurs är positivt då det gör det enklare för nya 
personer att sitta som kassör, samtidigt som föreningen har en större trygghet i 
kassörens kompetens. 
 
Vad gäller att ta fram riktlinjer för överlämning är det något vi också behöver arbeta 
bättre på för alla, oavsett styrelsepost, men kassören har ett extra uppdrag just med att få 
överlämningen av hela föreningens ekonomi, speciellt så som vi växer. 
 
Styrelsen yrkar bifall på båda att-satserna.  
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5.5 Motion gällande träffvärdar 
Av: Deirdre Tobin 
 
Jag yrkar 

1. att det formaliseras en roll av värd vid QN evenemang. I rollen ingår bl.a. att hålla 
lite koll på vem som kommit, gå hälsa om de inte verkar komma igång själva, 
kanske introducera några nya till varandra och några gamla etc. samt att fungera 
som föreningsrepresentant på plats under evenemanget.  

 
Mötet beslutar om 

1. att anse motionen besvarad. 
 
Handlingar 
Motion “Motion gällande träffvärdar” 
Styrelsens kommentar  

41 



 
QueerNördarna 
Årsmötesprotokoll 2019 
 

Motion gällande träffvärdar 
Av: Deirdre Tobin 
 
Jag har besökt ett par QN events och tyvärr känt mig väldigt bortkommen. Jag har inte 
vetat hur en gör, om det är ok att bara gå fram folk som sitter med varandra, etc, och 
därför blivit stående och sittande själv. Som person är jag ganska social och kan tänka mig 
att det är ytterligare svårt som förstagångsbesökare om en är blyg eller har social ångest 
eller liknande. Det kan därför rentav vara en tillgänglighetsfråga. Dessa upplevelser gör 
att jag drar mig för att gå på events och för att rekommendera bekanta att gå på events. 
Därför föreslår jag styrelsen 
 
att det formaliseras en roll av värd vid QN evenemang. I rollen ingår bl.a. att hålla lite koll 
på vem som kommit, gå hälsa om de inte verkar komma igång själva, kanske introducera 
några nya till varandra och några gamla etc. samt att fungera som föreningsrepresentant 
på plats under evenemanget. 
 

Styrelsens kommentar 
Vi har verkligen också sett ett behov av en sådan roll på träffarna och styrelsen fick också 
in ett liknande förslag under året. Tyvärr har inte utrymme och framförallt energi från 
styrelsens håll funnits att ta fram en sådan roll för huvudföreningens räkning. Men för 
2019 finns planen att just en sådan roll ska tas fram av QueerNördarna Stockholm, som 
kommer att ta över och axla verksamheten för Queer & Nerdy-träffarna i Stockholm helt 
från huvudföreningen och att bland annat ta fram en värdroll och att strukturera träffarna 
har varit en av drivkrafterna bakom bildandet av en avdelning. Följande är ett utdrag från 
QueerNördarna Stockholms verksamhetsplan: 
 
“Att se till att varje arrangemang har minst en ansvarig arrangör på plats som ser till att 
arrangemanget sker enligt planen, är en resurs för deltagarna med att välkomna 
deltagare, svara på frågor och ser till att det råder en trygg stämning. Denne arrangör har 
också ansvar över eventuella lokaler, så att de lämnas i gott skick samt att det finns minst 
en på plats att öppna och stänga dem. Deltagarna måste lätt kunna se vem arrangören 
är.” 
 
Vi vet att detta då bara formulerar en sådan roll för Stockholmsavdelningen, men den 
värdroll som efterfrågas känns väldigt bunden till verksamheten på våra träffar, något 
respektive avdelning kommer ansvara över, vilket gör dem mer lämpade att ta fram en roll 
som passar sin respektive verksamhet. 
 
I och med detta anser styrelsen motionen besvarad. 
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6. Planer för 2019 

6.1 Beslut om verksamhetsplan 2019 
Här bestämmer medlemmarna tillsammans vad föreningen ska göra fram till nästa 
årsmöte. Styrelsen ska under året se till att verksamhetsplanen följs. Mötet röstar om 
verksamhetsplanen kan godkännas, godkännas med ändringar, eller avslås. 
 
Mötet beslutar om 

1. att fastställa Verksamhetsplan 2019 enligt handlingarna 
 
Handlingar 
Verksamhetsplan 2019 
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Verksamhetsplan 2019 

Mål för verksamhetsåret: Ett starkare QueerNördarna för hela landet 

2018 blev vi starkare än någonsin. Vi växte inte bara i medlemsantal, utan även i 
engagemang och arrangemang. Vi fick en stor synlighet och stort deltagande på det vi 
gjort, främst i Stockholm, men också runt om i landet. Framförallt bildades två avdelningar 
på andra delar i landet: QueerNördarna Väst och QueerNördarna Jkpg och flera andra 
platser i landet har uttryckt ett intresse för egna avdelningar och 2019 bildas 
QueerNördarna Stockholm som kommer att axla verksamheten i Stockholm. Det finns ett 
faktum: QueerNördarna är nu en nationell förening som kommer att spela på den 
nationella spelplanen. Med det kommer nya möjligheter, men också utmaningar för 
huvudföreningen. Huvudföreningen kommer därför att skifta sitt fokus för att börja jobba 
mer nationellt, samtidigt som vi ska fortsätta att bedriva den verksamheten vi redan satsar 
på och med det växa. Därför yrkar styrelsen att… 

Arrangemang 

“And Rohan will answer. Muster the Rohirrim. Assemble the army at Dunharrow. As many men 
as can be found.” 

A1. ge föreningens avdelningar i uppdrag att ansvara över verksamheten och 
arrangemang på sina respektive orter. 

A2. uppmana och stötta externa arrangemang som hålls i föreningens namn, samt ge ett 
tydligt stöd med material. 

A3. hålla ett jubileumsfirande den 20 september. 

 

Avdelningar & arbetsgrupper 

“The idea was to bring together a group of remarkable people, to see if they could become 
something more. To fight the battles that we never could.” 

B1. ta bort de nuvarande verksamhetsgrupperna och istället arbeta utifrån ett system 
med arbetsgrupper inom huvudföreningen, samt ta fram nödvändig dokumentation för 
hur dessa ska se ut. 

B2. styrelsen ska mer aktivt inkludera arbetsgrupperna och avdelningarna i 
huvudföreningens beslutstagande och riktning. 

B3. aktivt arbeta för att få nya medlemmar att gå med i passande avdelningar. 
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Kunskapsutveckling 

“I’ve tried a few simple spells just for practice and it’s all worked for me. I’ve learned all our 
course books by heart, of course.” 

C1. fortsätta att samarbeta med Studiefrämjandet genom att återigen ha en utsedd 
kontaktperson från föreningen eller motsvarande avdelning på respektive ort. 

C2. sprida relevant material från Sverok, Studiefrämjandet eller andra delar av 
civilsamhället som kan gynna förtroendevalda eller medlemmar vid behov. 

C3. ha för avsikt att skicka representanter från föreningen att delta i Sveroks 
medlemskonferenser samt uppmana dessa att erbjuda ett kunskapsutbyte. 

 

Pride 2019 

“Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be 
used to hurt you.” 

D1. huvudföreningen ska delta och arrangera aktiviteter på Stockholm Pride 2019. 

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

D3. arrangera konventet QueerCon 2019. 

D4. arrangera konventet QueerCon 2020. Detta för att möjliggöra en tidigare start med 
arbetet av QueerCon 2020. 

D5. delta på Sveroks arrangörskonferens för Proud & Nerdy-arrangörer. 

D6. stötta och uppmana våra avdelningar att delta på Pride-firanden i respektive delar av 
landet. 

D7. se över möjligheten att delta på Pride-firanden i andra platser i landet som inte 
nödvändigtvis har en egen avdelning. 
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Tillgänglighet och trygghet 

“A silent guardian. A watchful protector. A Dark Knight.” 

E1. omforma den nuvarande Trygghetsgruppen till en arbetsgrupp. 

E2. ha ett nära samarbete med denna arbetsgrupp för att säkerhetsställa att 
QueerNördarna förblir en trygg miljö. 

E3. involvera denna arbetsgrupp i ett skrivande av eventuella kommunikationsdokument 
för att öka tillgängligheten. 

 

QueerNördarna över hela landet 

“To boldly go where no one has gone before!” 

F1. starta en arbetsgrupp med fokus på att hjälpa uppstarten av nya avdelningar i landet, 
samt ge stöd i verksamheten till redan existerande avdelningar. 

F2. aktivt uppmuntra till att bilda nya avdelningar i delar av landet som ännu inte har 
detta. 

F3. aktivt uppmuntra avdelningar i andra delar av landet att även skapa en avdelning med 
ungdomsfokus. 

F4. Att ta fram material för att kommande år ha en förening med förtroendevalda från 
olika delar av landet. 

 

Kommunikation 

“Your eyes can deceive you. Don’t trust them.” 

G1. starta arbetsgrupp IT, som ska se över och strukturera föreningens IT-lösningar, 
kommunikationskanaler samt databas. 

G2. utreda möjlighet att hålla kommande årsmöten delvis digitalt över nätet, med verktyg 
som till exempel VoteIT och streaming, detta för att göra årsmötet tillgängligt för alla 
medlemmar i landet. 

G3. verka för bättre nätverkande och kommunikation mellan de olika avdelningarna. 

G4. skriva en kommunikationsguide för huvudförening och avdelningar. 
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6.2 Beslut om budget och avgifter 2019 
I budgeten bestämmer medlemmarna vad det de vill göra i verksamhetsplanen får kosta. 
Mötet beslutar också om föreningens medlemsavgift, vilket är pengar som ska tas med i 
budgeten. 
 
Mötet beslutar om 

1. att fastställa medlemsavgiften till noll (0)kr. 
2. att fastställa Budget 2019 enligt handlingar. 

 
Handlingar 
Budget 2019. 
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Budget 2019 
 

INTÄKTER BUDGET 2019 JUSTERING 
ÅRSMÖTE 

BUDGET 2019 
FASTSTÄLLD 

Föreningsbidrag från Sverok 1750   

Medlemsbidrag 
Ungdomsavdelningar 
(25kr/medlem) 

1500   

QueerNördarna Stockholm* 3000   

Projektbidrag Pride 2019 5000   

Intäkter QueerCon 15000   

Summa intäkter 26250   
 

UTGIFTER BUDGET 2019 JUSTERING 
ÅRSMÖTE 

BUDGET 2019 
FASTSTÄLLD 

Bankkonto 900   

QueerNördarna Stockholm 3000   

Fika för jubileum och årsmöte 1500   

Lokalhyra för årsmöte 400   

IT-utgifter 4000   

Arrangemang Pride 2019 
inklusive Queercon 2019 

15000   

Summa utgifter 24800   
 

 
* Intäkter från till exempel fikaförsäljning på avdelningarnas träffar 
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7. Förtroendeval för 2019 
I företroendevalet väljs föreningens styrelse, revisorer samt valberedning. Det är styrelsen 
som bland annat ser till att det ni bestämmer på årsmötet uppfylls under året, är 
kontakten utåt och sköter föreningens pengar, revisorer som granskar styrelsen och 
valberedningen som lägger fram förslag till nästa års styrelse. 
 
Observera att vi endast kommer att välja huvudföreningens förtroendevalda – 
avdelningarna har sina förtroendeval på respektive avdelnings årsmöte. 
 
För att se enkätsvar, samt mer information om alla nominerade besök Nominator: 
https://nominera.se/eG9LIj 
 
Handlingar: 
Valberedningens förslag 
Lista över samtliga kandidater 
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7.1 Val av ordförande 2019 
Ordföranden representerar föreningen samt ansvarar för samordning och ledning av 
styrelsens arbete, samt att vara distriktets ansikte utåt. 
 
Mötet beslutar om 

1. att välja Sei Håård till ordförande. 
 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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7.2 Val av kassör 2019 
Kassörens främsta uppgift är att hålla i föreningens ekonomi. Det innefattar bland annat 
att sköta bokföringen, söka bidrag samt att löpande hålla styrelsen uppdaterad i 
ekonomiska frågor. 
 
Mötet beslutar om 

1. att välja Therese Säwenmyr till kassör. 
 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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7.3 Val av ledamöter 2019 
Ledamöter har oftast ingen på förhand bestämd arbetsuppgift, utan deltar aktivt i det 
som kommer upp. 
 
Mötet beslutar om 

1. att fastställa antal ledamöter i styrelsen till 4. 
2. att välja Amanda Stenback, Sín Wellroth Lång, Amos Persson och Tom Cristofferson 

Hedberg till ledamöter. 
 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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7.4 Val av revisorer 2019 
Revisorerna ska kontrollera så att styrelsen följer stadgarna och årsmötets beslut, och att 
ekonomin hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 
 
Mötet beslutar om 

1. att välja Michael Lönn till revisor. 
2. att välja Zippy Brandt till revisorsersättare. 

 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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7.5 Val av valberedning 2019 
Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå vilka medlemmar som bör väljas till 
föreningens olika förtroendeposter. 
 
 
Mötet beslutar om 

1. att välja Alex Jauhiainen, Olivia Kristiansson och Kate Nordin till valberedning 
 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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7.6 Valberedningens förslag 
 
 
Ordförande 
Sei Håård 
 
Kassör 
Therese Säwenmyr 
 
Ledamöter 
Amanda Stenback 
Sín Wellroth Lång 
Amos Persson 
Tom Cristofferson Hedberg 
 
Revisor 
Michael Lönn 
 
Revisorsersättare 
Zippy Brandt 
 
Valberedning 
Alex Jauhiainen 
Olivia Kristiansson 
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7.7 Lista över samtliga kandidater 
För komplett info och enkätsvar från alla kandidater se Nominera.se. 
 
Ordförande 
Sei Håård 
 
Kassör 
Therese Säwenmyr 
 
Ledamot 
Amanda Stenback 
Sín Wellroth Lång 
Sei Håård 
Therese Säwenmyr 
Tom Cristofferson Hedberg 
Amos Persson 
 
Revisor 
Michael Lönn 
 
Revisorsersättare 
Zippy Brandt 
Michael Lönn 
 
Valberedning 
Alex Jauhiainen 
Oliva Kristiansson 
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8. Övriga frågor 
Här kan medlemmarna ta upp saker som de vill att föreningens årsmöte ska bestämma. 
Till skillnad från motioner är övriga frågor inte inskickade i förväg, utan är förslag och 
idéer som medlemmarna tar upp på plats eller efter motionsstopp. 
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8.1 Övrig fråga: Om stadgar 
Av: Magnus Hansson 

En övrig fråga väcktes huruvida hanteringen av uteslutningen bryter mot stadgarna eller 
om en stadgeändring krävs för att genomföra det. 
 
8.2 Information om QueerCon och Stockholmsavdelningen 

 
Av: Stina Färdig 

Information om uppstartsmöte för två arrangemang skedde. 
 
Uppstartsmöte för QueerCon Måndag 11/2 18.00  
Uppstartsmöte för QueerNördarna Stockholm Onsdag 13/2 18.00 

8.3 Information om Pride och utbildningar 
Av: Erland Nylund 

Förbundssekreterare Erland Nylund informerade om förbundets arbetsgrupp som har 
ansvar över Proud & Nerdy. 
 
30-31/3 anordnas en kick off för Proud and Nerdy i Göteborg  
 
6/4 anordnas en styrelseutbildning 
 

  

58 



 
QueerNördarna 
Årsmötesprotokoll 2019 
 

9. Mötets avslutande 
Den nytillträdde ordföranden Sei Håård avslutade mötet 16:40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signaturer 
 
 
 
_________________________________________ _________________________________________ 
Alexander Hallberg, mötessekreterare Sam Schönbeck, mötesordförande 
 
 
 
_________________________________________ _________________________________________ 
Stina Färdig, protokolljusterare Miranda Olsén, protokolljusterare 
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