
Styrelsemöte QueerNördarna 16/05 
- 2020 
Närvarande: 

Dagordning 

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

a. val av mötesordförande 
i. Amos valdes som mötesordförande 

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

3. Godkännande av dagordningen 
4. Digitalt Queercon 

a. Mejltråd har påbörjats  
b. Upplägg 

i.  Paneler 
ii. Rollspel 
iii. Tabletop simulator 

c. Datum 
i. 30-31 juli? 
ii. Information borde gå ut snart 

d. Ansvar? 
i. De som ansvarar för Pride+Queercon ansvariga kontaktar Siri 

Sandqvist och Michael Lönn om möte 
e. Platform 

i. Twitch 
1. Största streamingplatformen 
2. QC behöver flera kanalen - kan vara svårt att fixa på 

twitch? 
ii. Discord 

1. Funkar bra för rollspel 
2. Kan ha flera olika kanaler men med community känsla 
3. Inte lika bra streamingmöjligheter 
4. Skapa specifik server för QC? 
5. Instruktioner för hur en använder discord? 

iii. Kombinera båda? 
1. Går att dela discordsteamar till twitch 
2. Paneler på twitch, andra aktiviteter discord 

5. Förslag om arbetsgrupper 
a. Amos och Rebecka har tagit fram ett förslag på innehåll till ett 

styrdokument om arbetsgrupper. Återfinns här: 



https://docs.google.com/document/d/1_E1a-wLExJ6D7NzF-ENgKrvbEZ2
WpPZ2gldFtGPklX8/edit?usp=sharing  

b. Amos och Rebecka kommer fortsätta jobba på dokumenten, och bolla 
med resten av styrelsen. Mål att ha dokument att besluta om klart vid 
nästkommande styrelsemöte 

6. Årsmötesprotokollet 
a. Renskrivas 

i. Rebecka fixar renskrivningen 
b. Justeras 

i. PDF- signeras i adobe 
7. Uppföljning ansvarsområden 

a. Intern kommunikation 
i. Styrelsen ska huvudsakligen kommunicera via chatten på 

QueerNördarna servern 
b. Extern kommunikation 

i. Rebecka har fått kontroll över Twitter, tumblr och andra konton 
ii. Rebecka Amos och Sei snackar ihop sig om hur i hanterar mejlen2 
iii. QueerCon 

1. Hanterat  
iv. Pride 

1. Hanterat 
c. Trygghet 

i. Avvaktar tills arbetsgrupper existerar 
d. Studiegrupper, studiefrämjandet och kunskapsutveckling 

i. Amos har studiegrupper 
ii. Amos och Kris har planer på kunskapsutveckling.  

1. Jobbar på mall för studiecirklar+material för studiecirklar 
a. Demokratiska möten 
b. Driva förening 101 
c. Att engagera sig utan att bli utbränd 

2. Testa att ha digitala seminarium 
e. Avdelningar 

i. Väst och jönköping komunicerar 
ii. Norr och Stockholm har svårt att hitta engagerade 
iii. Uppstartsdokument-förslag: vad gör vi när gruppen växer? 

f. IT 
i. Lösenord bytta 
ii. Dokument om IT 
iii. Komma åt queerandnerdy mejlen så att avdelningarna kan få 

officiella mejler 
g. Event 

i. Event om representation 
8. Övriga frågor 

a. Namn för huvudföreningens styrelse 
i. Mötet beslutade att kalla huvudföreningens styrelse för 

Rikstyrelsen. 

https://docs.google.com/document/d/1_E1a-wLExJ6D7NzF-ENgKrvbEZ2WpPZ2gldFtGPklX8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_E1a-wLExJ6D7NzF-ENgKrvbEZ2WpPZ2gldFtGPklX8/edit?usp=sharing


b. Hur går det för QueerNördarna Ung 
i. Saknar styrelse, avvaktar med denna tills vi har skapat struktur 

9. Mötet avslutas 
 
 
 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 

 
 


