
Styrelsemöte QueerNördarna 14/11 
- 2020 
Närvarande: Alex Jauhiainen, Amos Persson, Rebecka Winter, Sei Håård 

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. Uppföljning Arbetsgrupper 

a. Minecraft 
i. Finns en server 
ii. Formulerar dokument för regler för gruppen 
iii. Budget 

b. Rollspelsgruppen 
i. Hållit i ett evenemang, finns intresse 
ii. Ingen budget 

c. QN-Online 
i. QN Online delegeras att skapa permanenta invite länkar som är 

de som ska användas för invites 
d. Skapa en Sociala medier arbetsgrupp? 

i. Rebecka delegeras att skapa denna grupp 
e. Trygghetsgruppen 

i. Jobbar på, men långsamt 
ii. Översätter policydokument 

f. Bågskytte 
i. Bör samarbeta med studiefrämjandet, Rebecka pratar med dem 

g. cosplay 
i. Ligger långt för närvarande 

h. Figurspel 
i. Onsdagsträffar 

5. MUCF undersökning vill intervjua oss 
a. Arbete med inkuludering 
b. En som arbetat strategiskt, och en som arbetat on the ground 
c. Amos svarar på mejlet att Amos och Sei är intresserade. 

6. Tamam Workshop närmar sig 
a. 23/11 14.00 
b. Rekommendera rapporten till Sverok 
c. Amos och Rebecka deltar 



7. Social jargong på Discord 
a. En medlem har framfört att flera medlemmar har bett om diskussioner 

kring samtalsklimatet och vem som får utrymme i våra kanaler på 
Discord. 

b. Behöver ha en respektfull diskussion 
c. framlyftningstekniker 

i. Amos kan hålla i Workshop 
d. Har vi någon som kan leda?  

i. Sei frågar Amanda, Alex kollar runt 
e. Amos tar ansvaret för att få detta att hända 

8. Arbetsgrupp för QueerCon 
a. Uppföljningsmöte queercon2020 genomfört 
b. Budget 
c. Troligen online 
d. Pins? 
e. Tillsätta arbetsgrupp 

9. Årsmöte 2021 
a. Verksamhetsrapport 

i. Verksamheten innan arbetsgrupper behöver skrivas ner 
ii. Arbetsgrupper rapporterar själva, denna rapportering behöver 

kondenseras 
b. Online 
c. Valberedning 

i. Har en inofficiell valberedare - stockholmsbaserad 
ii. Behöver någon från väst 
iii. Info om vad olika poster gör? 

1. Sei tar ansvar för att få ihop dokument, Amos kan hjälpa 
till/bolla 

10. Övriga frågor 
a. Grafisk profil 

i. Behöver ha en grafisk profil 
ii. Rådfråga medlemmar, google forms?  
iii. Inspo från Jönköping? 

11. Nästa möte 
12. Mötet avslutas 

 
 
 
Mötesordförande                                             Mötessekreterare 

 
 


