
Styrelsemöte QueerNördarna 18/4 - 
2020 
Närvarande: Amos Persson, Alex Jauhiainen, Kristin Gifford, Rebecka Winter, Sei 
Håård,  

Dagordning 

1. Uppstart och incheckning 
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare, tillika justerare 

a. val av mötesordförande 
i. Amos Persson valdes som mötesordförande 

b. val av mötessekreterare 
i. Sei Håård valdes som mötessekreterare 

3. Godkännande av dagordningen 
4. Val av vice-ordförande och sekreterare 

a. Val av vice ordförande 
i. Rebecka Winter valdes som vice ordförande 

b. val av sekreterare 
i. Sei Håård valdes som sekreterare 

5. Val av firmatecknare 
a. Styrelsen besutar att Michael Lönn (personnummer: ) och Sei Håård 

(personnummer: 19940307-2342) väljs som firmatecknare enskilt 
6. Val av företrädare med fullmakt att företräda föreningen gentemot Swedbank 

a. Styrelsen beslutade att utse: Michael Lönn (Namn och personnummer) 
och Sei Håård (19940307-2342) eller den de/den sätter i sitt ställe, att 
oinskränkt företräda föreningen var för sig i samtliga frågor. Denna rätt 
innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen 
gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratörer och 
företagsanvändare i föreningens internetbank. 

7. Uppföljning från Årsmötet 
a. Genomgång av Motioner 

i. Inga relevanta motioner 
b. Genomgång av Verksamhetsplan 

i. Uppmuntra och stötta avdelningarna till att göra saker 
ii. Vi ska bestämma vad en arbetsgrupp faktiskt är för något 
iii. Studiecirklar för kunskapsutveckling 
iv. Stockholm pride 
v. QueerCon 
vi. Trygghetsarbetsgruppen 
vii. Nationella QueerNördar 
viii. Kommunikation 

8. Ansvarsområden 



a. Intern kommunikation 
i. Amos, Alex, Rebecka, Kristin 

b. Extern kommunikation 
i. Sei 

c. QueerCon 
i. Alex, (Michael), Kristin 

d. Pride 
i. (Amos, Rebecka, Kristin) 

e. Trygghet  
i. Sei 

f. Studiefrämjandet+studiecirklar 
i. Amos 

g. Avdelningar 
i. Alex 

h. Kunskapsutveckling 
i. Amos, Kristin 

i. IT 
i. Rebecka (Michael) 

j. Arbetsgupper 
i. Rebecka, Amos 

k. Event 
i. Amos 

9. Arbetsgrupper 
a. Rebecka och Amos utvecklar grundförslag till arbetsgruppsarbete 

10. Gemensamma riktlinjer för avdelningar 
a. Budget 

i. avtack, värva medlemmar/synlighet 
1. Styrelsebudgeten delas mellan huvudstyrelse och 

avdelningstyrelse 
b. Social media, Nörd- och HBTQ+ högtider 

i. Bordläggs till nästa möte 
11. Prideaktiviteter 

a. digitalt? 
i. Föreläsningar? 
ii. Skapa ett Queert rum 
iii. QueerNördarna Twitch? 

b. Amos, Rebecka och Kristin får diskutera vidare 
12. Övriga frågor 

a. Lösenord ut till styrelsen 
13. Mötet avslutas 

 
 
 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 
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