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- 2020 
Närvarande: Amos Persson, Alex Jauhiainen, Kristin, Rebecka, Sei 

Dagordning 

1. Uppstart och incheckning 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

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. Förslag: Styrdokument om arbetsgrupper 

a. Förslaget består av ett nytt styrdokument, Styrdokument om 
arbetsgrupper, och ändringar till två befintliga styrdokument, Projekt och 
Kärnverksamhet. (Länkar till föreslagna ändringar.) 

b. Förslaget introducerar begreppen uppdragsgivare och ekonomiskt 
ansvarig för både arbetsgrupper och projekt, för att fånga upp att 
projekt och arbetsgrupper kan startas upp på olika nivåer i föreningen 
och kan startas av styrelser som inte har egen kontroll över sin ekonomi. 

c. Ändringarna till dokumentet Projekt (original) består av att byta ut 
hänvisningar till styrelse till ekonomiskt ansvarig respektive 
uppdragsgivare. Utöver detta har avsnittet om projekt drivna av 
verksamhetsgrupper skrivits om för att istället gälla arbetsgrupper, samt 
ett förtydligande har gjorts gällande större utlägg för projekt. 

d. Ändringarna till dokumentet Kärnverksamhet (original) består av att byta 
ut hänvisningar till verksamhetsgrupper med hänvisningar till 
arbetsgrupper. Dessutom har hänvisningar till slack som 
kommunikationskanal bytts ut till discord, samt att kravet på månatligt 
nyhetsbrev bytts ut mot en gång i kvartalet. 

e. Alla nya eller uppdaterade dokument har formaterats för att vara enklare 
att läsa med skärmläsare eller punktskärm.  

https://docs.google.com/document/d/1EbbE8d5LzAAWu7a7h2_bBeLfHX3dPdB2cbVyh6oB_D0/edit#heading=h.2y2o21vpjvbp
https://docs.google.com/document/d/1EbbE8d5LzAAWu7a7h2_bBeLfHX3dPdB2cbVyh6oB_D0/edit#heading=h.2y2o21vpjvbp
https://docs.google.com/document/d/1f86F3gVKHqCI-F227RhqHzcrbZFRHD3MYRfLv0M4Ou0/edit
https://docs.google.com/document/d/1HxffeLTXoQ0iyl_QyPmU_41Lrle3sy4jRN5NA7QqPj4/edit#heading=h.2y2o21vpjvbp
https://docs.google.com/document/d/1t4X6tRlPwaYpWXPl7MwoNYZMs6TV6J7qMdh7wvBqtYU/edit
https://docs.google.com/document/d/1x8vJlCFSBAF2GBFcp3xT0d9bKVAPdyBB6vWmoU0OUa4/edit


f. Till förslaget är ytterligare två dokument tänkta att skapas (som i 
nuvarande inte är klara). Ett informellt praxisdokument som består av 
tips och tricks och så småning om ‘best practise’ råd för arbetsgrupper. 
En mall för hur en uppdragsspecifikation år en arbetsgrupp skrivs. I 
nuläget finns en punktskärmsvänlig version av mallen klar.  

g. Mötet beslutar att anta föreslagna styrdokument “Styrdokument om 
arbetsgrupper”, “Kärnverksamhet i QueerNördarna”, och “Projekt i sin 
helhet”. 

5. Förfrågan om att riksstyrelsen ställer upp som “tillfällig styrelse” för 
QueerNördarna Stockholm, fram tills extrainsatt årsmöte valt ny styrelse. 

a. Riksstyrelsen beslutar att ta över ansvaret för QueerNördarna Stockholm 
till s extrainsatt årsmöte kan hållas 

b. Årsmöte 

c. Ansvar för digitala träffar 

i. Skapa arbetsgrupp för digitala träffar  

6. Stina Färdig och Jay Håkansson är de enda kvar i styrelsen för Unga 
QueerNördar. De har inte tid och orka att vara aktiva. Efterlyser hjälp med att 
hitta folk till ny styrelse. De undrar om de bör de “avvakta” eller avgå?  

a. Om en avdelning inte bokfört något på ett års tid skall den upplösas. 

7. Queercon  

a. Budget 

i. QueerCon skriver projektplan + budget 

1. Kan röra sig på ca 3 000 kr 

ii. Kolla om  projektbidrag eller sponsorer 

8. Övriga frågor 

a. Lösning för spelköp för Jönköping 

b. Förslag för online-träffarna 

i. Senarelägga starten? 

c. Nästa datum: 11/7 kl. 14 

9. Mötet avslutas 

 
 



 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 

 
 


