Steampunk Göteborg - Styrelsemöte
8/10-14 Göteborg

1. Närvarande:

Hanna
ordförande
Joakim
Maria
Nina
sekreterare
Erika
justerare
Åsa

2. Komunikation
A) Ska beslutstagande ske på internet, specifikt på
Facebook?
Inga styrelsebeslut ska tas utan ett möte och mötet kan ske på
Facebook, Skype, eller på en fysisk plats. Använd folkvett.
B) Stående punkt på dagordningen om när nästa styrelsemöte ska ske.
C) Hur ska resten av föreningen bli mer informerad och involverad? Är
styrelsemötena öppna eller slutna?
Det beslutas att Erika ska lägga upp protokollen på hemsidan, så att alla
(inte bara eventuellt inloggade) kan se dem.
Det beslutas att vi ska skicka ut månadsmail med protokoll och
information, med extra mail när det sker stora evenemang. Erika är
ansvarig.
3. Nästa möte sker 18.30 på Fröken Ohlsson 11/11-14
4. Evenemang
A) Balen - Vi har knytit musik kontakter och konstaterat att levande musik

är bra.
Lokalen är bra
De som inte kom på balen, men köpt biljett och inte betalat, ska betala
för maten.
Framtida ekonomiska överenskommelser med musikerna ska hanteras
bättre nästa gång. F-skattesedel, moms på gage o.s.v. ska kollas upp
innan.
Mer marknadsföring nästa gång.
B) Backa Bibliotek - Går bra, Maria tar reda på när nedplockning sker
Utställarna får ansvara för sina egna saker.
C) Steampunk Minimässa - 8:e november. Köp-, sälj-, byt-, häng-event.
30kr inträde, 1500kr för lokalhyra, 100kr för bordshyra.
Maria, Hanna, Åsa planerar.
Café-del.
D) GotCon IXL - 2-5:e april. Vi vill gärna ha ett eget rum. Maria är
huvudansvarig för att anmäla eventet.
E) SF-Bokhandeln Temadag - Förslaget ligger att annordna temadagen under
sommarsemestern 2015. Kontakta SF-Bokhandeln i januari-februari efter
årsmötet.
F) Konvent 2016? - preliminär idé om konvent hösten 2016, Maria och Åsa
intresseanmäler sig som generaler. Till nästa möte ska vi kolla upp om
det finns något bra datum runt höstlovet, där det inte är något annat stort
konvent eller evenemang samtidigt. Möjliga lokaler: Schillerska,
Tandläkarsällskapet, ev andra skolor.
G) Steampunk at the Mountain - 10:e januari. Allt ser bra ut.
Professor Elemental kommer. Hanna har en magiker. Vi ska utöka
kemihörnan. Förslag på olika biljettpris beroende på om biljetten köps

före eller efter jul. Mer organiserad te-duell den här gången.
5. Övrig halvfråga - Förslag att ha ekonomisk rapport som stående punkt på
mötet. Förslaget antas.
Kontakta studieförbund om bidrag. Subventionerade workshops för
medlemmar.

Vid protokollet: Nina Wängberg
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