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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. Rebecka Winter  valdes som mötessekreterare 

3. Godkännande av dagordningen 
4. NärCon 

a. Vi har erbjudna att hålla i ett queert rum på närcon sommar. 
b. Vi tycker detta är en bra idé och cosplaygruppen blir ansvarig för att 

koordinera detta och att göra en budget. 
5. SBU 

a. Vi har blivit inbjudna till att hålla i föredrag om queera saker i 
nördvärlden i samband med sbu dagen. En gång digitalt och en gång i 
Tensta. Vi har accepterat detta på b¨åda tillfällen. Den digitala dagen har 
dock blivit inställd/skutits på. 

6. Avstängningsdokumenten är inte up to date 
a. Avstäningsdokumenten inkluderar inte avdelningar någonstans i texten. 

Rebecka och Michael kollar på att se över de dokumenten för att 
förtydliga. 

7. Tamam’s Workshop 
a. Tamam håller i en workshop om rasism i föreningslivet och har bjudit in 

oss till att delta för att lära oss om ämnet. Vi kommer att försöka skicka 
så många som möjligt och kommer att kolla med avdelningarna om vilka 
som vi vill vara med. 

8. Uppföljning Arbetsgrupper 
a. Vi har nu skapat flera arbetsgrupper. 
b. Rollspelsgruppen har startat upp och jobbar lite med att uppmuntra till 

rollspel. 
c. Trygghetsgruppen håller på och översätter dokument till engelska. 
d. Queer and Nerdy online gruppen har fått in flera nya deltagare som vi 

hålla i saker och har skapat ett schema för fredagsträffarna. 
e. Bågskytssgruppen är nästan bildad, behövs endast att skapa upp ett 

loggdokument. 
9. Övriga frågor 

a. Swedbank har inte accepterat årsmötesprotokollet. Vi behöver 
signaturer. Vi funderar på att byta bank. 



b. Signaturer behövs införskaffas. Kan försöka inskanning. Rebecka kollar 
med att få signaturer på plats. 

10. Nästa möte 
a. Förslag har lagts på doodle för 14:e eller 15:e november 

11. Mötet avslutas 
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