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Årsmötesinfo 2020 
De sista detaljerna kring det digitala mötet håller på att spikas, men dagen och starttiden 
vid 13:00 är klar. Vi kommer med uppdateringar om när resten av information är helt 
spikad. 

 

Mötet är öppet för alla, men endast medlemmar i föreningen 2020 har rösträtt. 

Bli medlem i föreningen här: 

https://goo.gl/XJfxqD 

 

 

Praktisk information 

Datum: Söndagen 5 april 

Tid: 13:00 – 16:00 

Paus: 14:30 – 14:45 

Plats: https://discord.gg/8cWRWxT 
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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. 

Mötesordning 
För ett digitalt årsmöte behövs en del specifika anpassningar. Hur vi hanterar formalia i 
det här årsmötet finns sammanfattat här: 
https://docs.google.com/document/d/1z1GR6oxk5ontds_ZuyQqptO-XIUeunpqdVBdSuBH
NOY/edit?usp=sharing.  

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, 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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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.  

Replik: Om du skulle råka ut för ett personligt påhopp kan du begära en kort möjlighet att 
svara på det. 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. Vid streck i 
debatten kommer alla som vill skriva upp sig på talarlistan få 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. 
 

 

  

6 



 
QueerNördarna 
Årsmötesprotokoll 2020 
 

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. 
 
 
 
Mötet beslutade att 

1. att fastställa röstlängden till 11 personer. 

Protokoll: Röstlängd justeras till 12 innan röstning om budget ska ske.  
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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.) 
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Dokumentation hur kraven efterföljts: 

2020-01-17: 

Mejlkallelse skickades 17/1 2020, det skrevs på Facebook och Discord samma dag. 
Påminnele skrevs på facebook den 29/1. Årsmöteshandlingar skickades ut 25/1. 

Mötet beslutade att 

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 beslutade att 

1. att välja Erland till mötesordförande. 
 

 

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

1. att välja Rebecka Winter till mötessekreterare. 
 
 

2.5 Val av protokolljusterare 
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. Dessa 
kommer även att agera rösträknare. Dessa kommer att föreslås på plats. 
 
Mötet beslutade att 

1. att välja Gabi Rehbinder och Alex 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. 
 
Enligt §7 Årsmöte i våra stadgar kan endast det som tagits upp i inbjudan tas upp på ett 
extrainsatt årsmöte. Anledningen till detta är att covid-19 krisen kommit till sverige efter 
det att inbjudan skickats och är en stor samhällelig omställning som vi bör ta hänsyn till. 
Vi yrkar på att frångå våra stadgar här för att lägga till  
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● 4. Motioner, med två motioner; 4.1: Skjut upp QueerCon 2020, och 4.2: Ändra 

budgeten till följd av coronaviruset.  
● 6. Förtroendeval för 2020 

 
 
Mötet beslutade att 

1. att fastställa dagordningen enligt ovan med två tillagda motioner, 4.1 och 4.2. 
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3. Rapporter om 2019 
Här redogör styrelsen för 2019 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. 

3.1 Verksamhetsberättelse 2019 
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 beslutade att 

1. att lägga verksamhetsberättelsen 2019 till handlingarna. 
 
Handlingar 
Verksamhetsberättelse 2019 
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Verksamhetsberättelse 2019 
Följande är utdrag från verksamhetsplanen 2019 (hädanefter förkortat VP 2019) som 
utgjort grunden för styrelsens arbete under 2019 och hur detta har efterföljts. 

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… 

Det fanns många ambitioner för 2019. Mycket av Styrelsens arbete har dock från 
omprioriteras under året på grund av utbrändhet inom själva Styrelsen, och även 
utbrändhet inom QueerCons arrangörsgrupp som har gjort att en stor del av arbetet har 
gått till att få konventet att bli av. Utöver detta har etablerandet, uppehållandet och 
effektiviseringen av kommunikationen i Föreningen varit en stor prioriteringen under 
året i och med att föreningen vuxit och förändrats enormt med uppstartandet av de olika 
avdelningar runt om i landet.  

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. 

Avdelningarna har hållit i regelbundna träffar i Stockholm samt samt i Göteborg. De två 
nya avdelningarna för i år, Norr och Jönköping har även bedrivit olika enstaka 
arrangemang utefter deras lokala förutsättningar. 

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

Vi har närvarat på flera externa events under året i varierande skala. Vi hade ett rum 
tillsammans med nätverket LEIA på GothCon, höll i brädspelsbaren samt arrangerade 
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rollspel på Stockholm Tabletop Game Expo, hade en panel på E-Town Queer Fest, samt 
samarbetat med Reclaim Pride i Göteborg. 

A3. hålla ett jubileumsfirande den 20 september. 

Jubileumsfirande uteblev i år då Styrelsen, i och med skiftet till att låta avdelningarna ta 
främsta ansvar för verksamhet, prioriterade annat arbete.  

 

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. 

Under året har verksamhetsgrupperna helt avverkats och arbete för att starta 
arbetsgrupper har påbörjats till viss del. Detta arbete behöver fortsättas in i 2020. 

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

Styrelsen har genom året aktivt haft kontakt med våra avdelningar genom våra 
kommunikationskanaler och bjudit in till diskussion och förslag. 

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

Styrelsen har kontinuerligt hänvisat medlemmar till de olika avdelningarna, men något 
mer konkret aktivt arbete har inte skett. 

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. 

Detta samarbete föll tyvärr mellan stolarna i år och blev lidande på grund av utbrändhet 
inom styrelsen.  

C2. sprida relevant material från Sverok, Studiefrämjandet eller andra delar av 
civilsamhället som kan gynna förtroendevalda eller medlemmar vid behov. 
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Både Ordförande och Kassör deltog i en styrelseutbildning arrangerad av Sverok 
tillsammans med Studiefrämjandet. Diverse extra material kring uppstart av föreningar 
har dessutom spridits i samband med uppstart av avdelningar. 

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

Vi skickade representanter till <konferens> vilket ledde till bildandet av Queernördarna 
Norr. 

 

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. 

Vi har arrangerat en brädspellsträff på Sci-Fi bokhandeln i Stockholm, två paneler på 
Pride House i Stockholm, Spelat brädspel i Pride Park i Stockholm, samt hållit i 
brädspelshäng med Reclaim Pride i Göteborg.  

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. 

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

D3. arrangera konventet QueerCon 2019. 

Konventet QueerCon 2019 gick av stapeln den 1-2a Augusti. Vi höll i allt från lajv och 
rollspel till paneler och brädspelsturneringar till pysselhörna.  

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

Insert text i Januari när vi vet hur det blir med det här :)  

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

Styrelsen har inte själva deltagit, men medlemmar i föreningen var delaktiga. 

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

15 



 
QueerNördarna 
Årsmötesprotokoll 2020 
 

Jönköping, Väst, samt Stockholmsavdelningarna har alla deltagit i årets pridefiranden. 
Styrelsen har uppmuntrat detta men överlag helt i onödan, då avdelningarna redan varit 
inställda på att vara där. Norr hade inte startats när Pride firades i området de verkar i.  

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

Vi har haft kontakt med ansvariga för pride på andra delar av landet, bidragit med 
material men inte haft möjlighet att skicka representant från oss. 
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Tillgänglighet och trygghet 

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

E1. omforma den nuvarande Trygghetsgruppen till en arbetsgrupp. 

Arbetet att forma en arbetsgrupp har påbörjat men behöver fortsätta in i 2020. 

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

Då denna arbetsgrupp ännu ej utformas har ett nära samarbete inte kunnat ske.  

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

Se ovanstående.  

 

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. 

En sådan arbetsgrupp har startats! Totalt har två nya avdelningar formellt bildats varav 
ena på grund av just uppstartsgruppen. 

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

Detta har vi gjort, och avdelningen Queernördarna Norr har bildats som en konsekvens 
av det arbetet. 

 

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

Vi har bedömt att ingen av avdelningarna utöver Stockholm har varit i position att bilda 
ungdomsavdelningar under året, därmed har det arbetet bordlagts. 

F4. Att ta fram material för att kommande år ha en förening med förtroendevalda från 
olika delar av landet. 
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Vi har arbetat aktivt för att möjliggöra en förening vars förtroendevalda har en bättre 
geografisk spridning genom vårt arbete med att stötta, stärka, och starta avdelningar, 
samt specifikt bett avdelningarna utanför Stockholm att uppmuntra sina medlemmar att 
kandidera till förtroendeuppdrag.  

 

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. 

IT arbetsgruppen blev bortprioriterad för annat arbete. 

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. 

To be continued i Januari.  

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

Vi har samlat förtroendevalda från alla avdelningar i en Discord server där vi lagt upp 
diskussioner gällande frågor som rör hela föreningen. I samband med GothCon träffades 
även de vid tillfället tre existerande avdelningarna och fick knyta närmare band.  

 

G4. skriva en kommunikationsguide för huvudförening och avdelningar. 

Någon kommunikationsguide har inte skrivits. 
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3.2 Ekonomisk redovisning för 2019 
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. 
 
Protokoll: Saknar tyvärr kassör för detta möte. 
 
 
Mötet beslutade att 

1. att lägga den ekonomiska redovisningen för 2019 till handlingarna. 
 
 
Handlingar 
Ekonomisk redovisning 2019. 
  

19 



 
QueerNördarna 
Årsmötesprotokoll 2020 
 

Ekonomisk redovisning 2019 
 
1:a Januari 2020 hade vi 12 358,4 kronor på banken. 
 
Mestadels av kostnaden för året var på Queercon som vanligt, där var den totala utgiften 
var dock ca 50% mindre än budgeterat men vi hade 20% mer intäkter än budgeterat från 
försäljning av entréavgifter och café avdelningen. Vi fick dock inga bidrag från Sverok 
Stockholm i år för just QueerCon. Samt vi använde inga pengar hos Studiefrämjandet som 
dom hade märkt för QueerCon för att spara det till 2020.  
 
Annars har kostnaderna gått till att driva Queer & Nerdy träffarna, bankavgifter, 
styrelsemöten, årsmötet och andra utlägg för driva verksamheten.  
 
Vi fick bidrag från Vallentuna kommun och E-Town Queerfest då vi representerade 
Queernördarna där.  
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3.3 Revisionsberättelse 2019 
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 beslutade att 

1. att lägga revisorsberättelsen 2019 till handlingarna.  
 
 
 
Handlingar 
Revisionsberättelse 2019. 
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3.4 Beslut om ansvarsfrihet för 2019 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 beslutade att 

1. att ge 2019 års styrelse ansvarsfrihet. 
2. Att ge interimsstyrelse 2020 ansvarsfrihet. 
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4. 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. 
 
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. 
 
 
Protokoll: Motioner 4.1 och 4.2 tillbakadragna av styrlesen. Läggs som ändringsförslag 
istället.  
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4.1 Motion: Skjut upp QueerCon 2020 
Av: Styrelsen 

Till följd av den extraordinär samhällssituationen coronaviruset för med sig ser styrelsen 
det svårt att genomföra QueerCon 2020 på ett tillfredsställande vis. Vi kan istället lägga 
krafterna på att organisera och förbereda för att göra QueerCon ännu bättre 2021. 
 
Vi yrkar:  

1. att ändra i verksamhetsplanen och ta bort “E2. arrangera konventet QueerCon 
2020.” och göra punkt “E3. förbereda för arrangemang av konventet QueerCon 
2021 för att möjliggöra tidigare arbete” till den nya punkt E2. 
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 4.2 Motion: Ändra budgeten till följd av coronaviruset 
Av: Styrelsen 

Till följd av den extraordinär samhällssituationen coronaviruset för med sig kommer 
föreningen att tappa intäkter och utgifter från våra arrangemang, främst QueerCon. 
Styrelsen föreslår därför att årsmötet reviderade budgeten för att ta dessa förlorade 
poster i beaktande.  
 
Vi yrkar:  

1. att årsmötet ser över budgetposterna 
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5. Planer för 2020 

5.1 Beslut om verksamhetsplan 2020 
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 beslutade att 

1. att godkänna med ändringar verksamhetsplan 2020 
 
Handlingar 
Verksamhetsplan 2020 
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Verksamhetsplan 2020 

Arrangemang 

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. uppmuntra avdelningarna till att hålla ett jubileumsfirande i samband med årsdagen 
den 23e September. 

 

Avdelningar & arbetsgrupper 

B1. styrelsen ska aktivt inkludera arbetsgrupperna och avdelningarna i huvudföreningens 
beslutstagande och riktning. 

B2. ta fram nödvändig dokumentation för hur arbetsgrupper ska se ut och arbeta. 

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

B4. bistå med ett nätverk för de olika avdelningarna och ha kontinuerliga avstämningar. 

B5. starta en arbetsgrupp med fokus på uppstartandet av nya avdelningar. 

B6. ta fram material för att kunna kvalitetsgranska avdelningar. 

 

Kunskapsutveckling 

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

C2. spelar av civilsamhället som kan gynna förtroendevalda eller medlemmar vid berida 
relevant material från Sverok, Studiefrämjandet eller andra dehov. 

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

C4. utveckla en överlämningstandard och utforma material till stöd för kommande 
styrelser. 
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Pride 2020 

D1. huvudföreningen ska delta och arrangera aktiviteter på Stockholm Pride 2020. 

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

D4. delta på Sveroks arrangörskonferens för Proud & Nerdy-arrangörer och ha minst en 
från föreningen som en del av arbetsgruppen AG PaNG. 

D5. se över möjligheten att delta på Pride-firanden i andra platser i landet som inte 
nödvändigtvis har en egen avdelning. 

 

QueerCon 

E1. se över möjligheten att skapa en avdelning för QueerCon-arrangemang 

E2. arrangera konventet QueerCon 2020. 

E3. förbereda för arrangemang av konventet QueerCon 2021 för att möjliggöra tidigare 
arbete. 
 
Mötet beslutade att 
Ändra i förslagen på verksamhetsplan. Ta bort punkt E2 och ersätt punkt E3 med att 
möjliggör för ett queercon mot hösten 2020 eller för stockholm  pride 2021.  

Tillgänglighet och trygghet 

F1. Skapa en trygghetsarbetsgrupp för att jobba med att öka trygghet och tillgänglighet.  

F2. stödja avdelningarna i att implementera trygghetsarbetsgruppens arbete så att 
QueerNördarnas arrangemang förblir en trygg miljö. 

F3. involvera denna arbetsgrupp i ett skrivande av eventuella kommunikationsdokument 
för att öka tillgängligheten. 
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QueerNördarna över hela landet 

G1. aktivt uppmuntra till att bilda nya avdelningar i delar av landet som ännu inte har 
detta. 

G2. aktivt uppmuntra avdelningar i andra delar av landet att även skapa en avdelning med 
ungdomsfokus. 

G3. ta fram material i samarbete med uppstartsarbetsgruppen för att underlätta bildandet 
av nya avdelningar. 

G4. aktivt arbeta för att ha en förening med förtroendevalda från olika delar av landet. 

 

Kommunikation 

H1. starta arbetsgrupp IT, som ska se över och strukturera föreningens IT-lösningar, 
kommunikationskanaler samt databas. 

H2. 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. 

H3. verka för bättre nätverkande och kommunikation mellan de olika avdelningarna. 

H4. utveckla en kommunikationspraxis för huvudförening och avdelningar. 
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5.2 Beslut om budget och avgifter 2020 
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 beslutade att 

1. att anta Budget 2020 
2. Att hålla ett extrainsatt budgetmöte när/om corona pandemin lättar 2020. 

 
Handlingar 
Budget 2020. 
 
 
Protokoll:  
Förslag, nolla budgeten av representation från utgifter och intäkter. 
Förslag, nolla budgeten av studiecirklar från utgifter. 
Förslag, nolla budgeten av projektbidrag pride 2020. 
Förslag, nolla budgeten intäkter och utgifter av queercon 2020. 
Antaget. 
 
Förslag, ha ett extrainsatt budgetmöte när/om corona pandemin lättar 2020. 
Antaget. 
 
Ny budget antagen.  
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Budget 2020 
 

I år lägger vi en lite mer annorlunda budget som förslag än föregående år. Till exempel så 
hade styrelsen ingen egen budgetpost eller för externa arrangemang förutom QueerCon. 

Som ni kanske märker så är detta en plus budget, detta är för att föreningen bör gå plus i 
år för välkomna mer avdelningar och kunna ge dom pengar vid det behovet som finns för 
det. 

Så budget är delad i 11 (elva) olika utgiftsposter och 7 (sju) olika intäktsposter.  
 
Intäkter 

Sverok bidrag 

Sverok  bidraget är bidraget vi får från Sverok förbundet varje år, vissa avdelningar är 
oftast inte bidrag berättigade men detta är en ungefärlig summa som vi tror vi kommer 
att få in. 

Avdelnings intäkter 

Avdelnings intäkter är mest intäkter när våra avdelningar har intäkter som exempelvis 
Queernördarna Stockholms fikaförsäljning på Queer & Nerdy träffarna. 

Studiefrämjandet 

Denna går hand i hand med Studiecirklar i utgifter. QueerCon har sina planeringsmöten 
som studiecirkel till exempel. 

Projektbidrag Pride 2020 

Projektbidrag ansökningar för pride aktiviteter så som QueerCon. 

Intäkter QueerCon 

Intäkter från försäljning av entrébiljetter, fika och annat på QueerCon. 

Representation 

Vi får ibland bidrag för göra aktiviteter på andra ställen, detta går under denna punkt. 
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Projektansökningar 

Söka pengar för något projekt huvudföreningen eller avdelningarna vill göra. 
 

Utgifter 

Bankkontot och administration avgifter 

Att ha ett bankkonto kostar pengar, administrationsavgifter är izettle kostnader vid andra 
aktiviteter förutom QueerCon. 
 
QueerCon 

Det kostar ju att ha QueerCon, så summan är mest tagen kring föregående års kostnader. 

Arrangemang 

Om huvudföreningen har något arrangemang, t.ex jubileumsfika. 

Avdelnings kostnader 

Avdelningarnas kostnader, t.ex köpa in fika eller inköp av banderoller, rollups etc. 

Studiecirklar 

Kostnader för ha studiecirklar, oftast brukar dock studiefrämjandet sköta detta. 

Styrelse 

Styrelse kostnader, t.ex fika under möten etc. 

Pride 

Kostnader för representera på pride. 

IT-Utveckling 

Utveckla hemsidan m.m 

Representation 

Kostnader för externa arrangemang. 

Merch 
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Trycka upp merch för att sälja till våra medlemmar. 

Valberedningen 

Valberedningen ska ha en liten slant för kunna utföra sitt uppdrag. 
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INTÄKTER BUDGET 2020 JUSTERING 
ÅRSMÖTE 

BUDGET 2020 
FASTSTÄLLD 

Bidrag från Sverok 7500  7500 

Avdelnings intäkter 2000  2000 

Studiefrämjandet* 2000  2000 

Projektbidrag Pride 2020 5500 -5500 0 

Intäkter QueerCon 12500 -12500 0 

Representation 2500 -2500 0 

Projektansökningar 8000  8000 

Summa intäkter 40000  19500 
 
* Pengarna från Studiefrämjandet blir inte pengar som tillfaller föreningen, men kan användas för att ersätta 
utgifter, som till exempel inköp eller lokalhyror. 
 

UTGIFTER BUDGET 2020 JUSTERING 
ÅRSMÖTE 

BUDGET 2020 
FASTSTÄLLD 

Bankkonto och administration 
avgifter 

1500  1500 

Queercon 10500 -10500 0 

Arrangemang 2000 -2000 0 

Avdelningars kostnader 6000  6000 

Studiecirklar 2000 -2000 0 

Styrelse 2000  2000 

Pride 1500 -1500 0 

IT-Utveckling 3000  3000 

Representation 2000 -2000 0 

Merch 5000  5000 

Valberedningen 700  700 

Summa utgifter 36200  18200 
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6. Förtroendeval för 2020 
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. 
 
 
 
Handlingar: 
Förteckning över sittande provisoriska styrelse 
Lista över samtliga kandidater 
 
Protokoll: Förslag, Val av styrelse 2020 ska bestå av 6 personer. Antaget. 
 
Val av styrelse 2020 föreslår Amos vald igen till ordförande. Michael till kassör. Samt Sei, 
Rebecka, Alex och Kristin till ledamöter. 
Antaget. 
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6.1 Ratificiera sittande styrelse från Årsmötet 1/2 2020 
På Årsmöte 1 2020 valdes en tillfällig styrelse. Årsmötet kan besluta att enbart välja om 
denna grupp.  
 
Mötet beslutade att 

1. att ratificera sittande styrelse från Årsmötet 1/2 2020. 
 
Handlingar 
Sittande Styrelse från Årsmötet 1/2 2020 
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6.2 Val av kassör 2020 
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 beslutade att 

1. att välja Michael till kassör. 
 
Handlingar 
Valberedningens förslag 
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6.3 Val av ledamöter 2020 
Ledamöter har oftast ingen på förhand bestämd arbetsuppgift, utan deltar aktivt i det 
som kommer upp. 
 
Mötet beslutade att 

1. att fastställa antal ledamöter till 4 
2. att välja Rebecka Winter, Alex Jauhiainen, Kristin Gifford och Sei Håård till 

ledamöter. 
 

 
 
Handlingar 
Valberedningens förslag  
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6.4 Val av revisorer 2020 
Revisorerna ska kontrollera så att styrelsen följer stadgarna och årsmötets beslut, och att 
ekonomin hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 
 
Mötet beslutade att 

1. att välja Gabrielle de Bourg  till revisor. 
2. att lämna posten som revisorsersättare vakant. 
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6.5 Val av valberedning 2020 
Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå vilka medlemmar som bör väljas till 
föreningens olika förtroendeposter. 
 
 
Mötet beslutade att 

1. Eftersom ingen har blivit nominerad så röstas posten för att lämnas vakant.  
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6.7 Sittande Styrelse från Årsmötet 1/2 2020 
 
 
Ordförande 
Amos Persson 
 
Kassör 
Michael Lönn 
 
Ledamot 
Sei Håård 
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6.8 Lista över samtliga kandidater 
 
 
Ordförande 
Amos Persson 
 
Kassör 
Michael Lönn 
 
Ledamot 
Sei Håård 
Rebecka Winter 
Alex Jauhiainen 
Kristin Gifford 
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7. 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. 
 
 
Mötet beslutade att 

1. Det inte fanns några beslut att ta. 
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8. Mötets avslutande 
Den nytillträdde ordföranden Amos Persson avslutade mötet 16:10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signaturer 
 
 
 
_______________________________________________ _______________________________________________ 
Rebecka Winter, mötessekreterare Erland Nylund, mötesordförande 
 
 
 
_______________________________________________ _______________________________________________ 
Gabi Rehbinder, protokolljusterare Alex Jauhianen, protokolljusterare 
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