Steampunk Götheborg Styrelsemöte 9/2-14
Protokoll
Närvarande: Emil
Joakim
Nina
Hanna
Charlie
Erika
Maria

Antal: 7

1. Mötets öppnande
- Mötet öppnades
2. Godkännande av dagordningen
- En punkt läggs till under praragraf 6, utöver det godkänns dagordningen.
3. Föregående möte samt uppdragslista
- Nina berättar vad som sagts när hon pratat med folket från GothCon angående
huruvida vi får sälja saker i vårt rum under konventet och hur många arrangörer vi
får ha. Vill vi sälja saker så måste vi betala 100kr för ett bord i det så kallade
”Torget” där resten av butikerna är, alltså får vi inte sälja saker i vårt rum. Vi får ha
4-5 arrangörer som får gå gratis på konventet och utöver det får vi ha gruntar som
får rabatt beroende på hur många pass de jobbar.
Vi ska också bestämma ett datum för et specifikt GothConmöte för att planera.
4. Beslut om firmatecknare samt öppnande av konto
- Det beslutas att Emil och Joakim ska öppna ett föreningskonto på Swedbank i
egenskap av firmatecknare, och Emil ska fixa organsiationsnummer.
- Vi har inget behov av bankgiro än men det är eventuellt något som vi kan komma
tillbaka till.
5. Medlemsregister och avgiftsbeslut 2014
- Det diskuteras om vi ska ha ett excelldokument eller en databas över föreningens
medlemmar. Erika har som förslag att vi kan ha listan över medlemmar tillgänglig
på hemsidan tillgänglig endast med inloggning. Joakim föreslår en form av
medlemskort.
Uppgifter som ska tas av samtliga medlemmar är: Namn, födelsedatum,
telefonnummer, e-postadress, hemadress och betalningsdatum.
Joakim tar hand om medlemslistan tills vidare och skapar ett excelldokment på
föreningsmailen.
- När vi har ett konto så kan medlemmar betala in via det men fram till dess så tas
betalningen emot kontant. Emil bidrar med kassaskrin. Kontonumret ska inte delas
ut offentligt utan bara när folk ber om det.
6. Hemsidan

-

-

-

Erikas dokument gårs igenom (se bilaga). Domänen är kopt och ligger just nu på
Berg 211:s server och behöver därför skrivas över på föreningen.
Headerbilden ska skickas oredigerad av Emil till Erika och Nina ska skicka ramen
till henne.
Erika får fria händer med design för att sedan låta styrelsen komma med
synpunkter och vi följer hennes förslag vad det gäller hosting av hemsidan.
Joakim har startat ett konto på darkside som är ett BDSM-comunity, för att
attrahera fler potentiella steampunkare. Detta som en del av samarbetet med
Sesam. Han vill gärna ha hjälp att designa vår profil och Erika ombeds men det
läggs på is tills vidare.
Mailadressen bör ändras från Steampunkigöteborg@gmail.com till
Steampunkgötheborg@gmail.com alternativt Steampunkgbg@gmail.com, Charlie
ombeds länka dessa konton.
Det bör skapas ett google-doc där alla inloggningsuppgifter ska finnas tillgängliga
för alla i styrelsen.
Hanna erbjuder sig att hjälpa till med skrivandet av texter till hemsidan. 17:e
februari föreslås som deadline för festförberedelser såsom hemsida och poster.

7. Dokumentär om Steampunk-Festivalen i Gävle
- Anna Davour, som annordnar balen på Gävlefestivalen har kontaktat Emil om en
person som gör en dokumentär om festivalen. Om någon i föreningen ska på
festivalen så kan filmaren vilja följa hen för att se vad vi pysslar med. Eventuellt
följa med på några av våra event vilket betyder att vi i så fall skulle vara med på
ett hörn i dokumentären.
8. Konsert i juni
- Steam Powered Giraffe är ett band som består av två mimare. De kommer till
Sverige med Ungdomens Nykterhetsförbund. De vill ha hjälp med
marknadsföringen. De hjälper oss om vi hjälper dem. Deras konsert är i Juni, okänt
datum.
9. Steampunkfesten 17:e Maj
- Ansvarsområden:
Hanna – festöverhuvud, merchendise, te-vagnen, musiklista
Emil – GothCon, merchendise, live-musik, musiklista
Nina – Poster, workshop med cerenitlera
Joakim – live-musik
Charlie – merchandise
Niels – arbetschef för roddare till festen
Maria – kontakta tidningar och medier
Erika - musiklista
- Festens namn beslutas till: Steampunk at the Mountain
- Det diskuteras huruvida vi ska sälja egna prylar och kommer fram till att vi kan ha
workshops där sådant kan tillverkas. Vi behöver också hitta förtäringsbara prylar
som vi kan sälja – gärna med en tematisk etikett på.

-

Bekräftade artister till festen är: Calligari (med akrobater, sideshow), Creepy
Lovebite (eldshow), Robz Johansson (DJ)
Detaljer till postern: Namn, datum, tid, klädkod, webbadress, artister, eventull qrkod, logga till biljettföretaget. Hanna ska ta reda på biljettpriset.

10. Tevagn
- Hanna har en vän med metalskrivare som skulle kunna skriva ut något åt oss
gratis. Maria erbjuder plats i en lada för tevagnsförvaring. Emil har genom sina
föräldrar en del material. Vi kan arbeta med den på Collaboratory.
11. Övriga frågor
- Logga: Vi utlyser en tävling där bidragen skall vara inne senast 1:a mars. Emil ska
posta på Facebook-sidan.
- Vi diskuterar hur organisationen ska kunna göras mer genomskinlig så att folk vet
vad som händer och kan hjälpa till.
- Vad är meningen med att gå med? Hittills är det mest organisation som
medlemmar pysslar med. Detta ska funderas över och diskuteras vidare på nästa
möte.
12. Nästa möte
- 2:e mars
13. Mötet avslutas

