Steampunk i Göteborg
Protokoll nr. 1/2013 från planeringsmöte tisdagen den 26:e november,
Kalendervägen, Göteborg
§ 1 Mötets öppnande samt val av mötesordförande och mötessekreterare
Hanna Ågren valdes till mötesordförande och förklarade mötet öppnat. Emil Jonasson valdes till
mötessekreterare.
§ 2 Bakgrundsinformation samt diskussion av föreningsbildande
Steampunk i Göteborg är för närvarande en grupp steampunkintresserade i Göteborg som använder
sig av en Facebook-grupp för att kommunicera. Gruppen startades efter Sveriges första
Steampunk-konvent i Alingsås i Oktober 2013. Ett flertal spontana fikaträffar, marknadsbesök samt
tebjudningar runt om i Göteborgsområdet har anordnats av individer i gruppen.
Mötesdeltagarna anser att det är mycket viktigt att dessa spontana träffar kan fortsätta, men att det
också finns potential för att bilda en ideell förening med medlemmarna i gruppen. Denna förening
skulle ha som mål att främja Steampunk i Göteborsgsområdet genom att genomföra större
arrangemang, assistera gruppmedlemmar som vill ordna mindre träffar, samt agera som
kontaktpunkt för organisationer som vill komma i kontakt med folk som är intresserade av
Steampunk.
En eventuell medlemsavgift diskuterades. Mötesdeltagarna kom fram till att man bör skilja på
medlemskap i Facebook-gruppen och föreningen. Vem som helst som är med i gruppen kan ordna
fikaträffar och gå på event anordnade av föreningen. Är man väldigt seriös kan man också gå med i
föreiningen, där man mot en avgift får tillgång till förmåner som billigare inträde på evenemang,
möjlighet att påverka vad föreiningen anordnar osv.
Mötesdeltagarna föreslog att en ideell förening skulle bildas så snart som möjligt. Följande personer
är intresserade av att sitta i styrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Emil Jonasson
Åsa von Essen
Hanna Ågren
Nina Wängberg
Joakim Henberg
Anna Vogt Pleijel
Maria-José Correa

Vidare diskussioner förs på nästa möte, då Maria och Emil skall ta fram mer detaljer om exakt vad
som krävs för att starta en ideell förening.
§ 3 Lista med kunskaper och kontakter
Det föreslogs att gruppen borde ordna en lista där gruppmedlemmar kan skriva in vad de kan i form
av pyssel, musik, konstruktion, konst och så vidare, om man är har möjlighet att hålla i workshops
och lära andra dessa färdigheter, samt om man bidraga med kontakter till olika evenemang. Det
bestämdes att Charlie Dormer skall ordna detta innan nästa möte.
§ 4 Kommande event och arrangemang

•

•

Lördagen den 7/12 kl. 14.00 har det planerats ett besök på julmarknaden på Liseberg, där
Hanna har ett stån och säljer vikingasmycken. Alla är välkomna och det enda som krävs är
ett glatt humör och varma (gärna steampunkiga) kläder.
Maria-José Correa är medarrangör av Steampunkbalen som kommer att äga rum hösten
2014. Hon meddelade att det finns behov av fler arrangörer. Alla som kan tänka sig hjälpa
till ombedes att kontakta Maria.

§ 5 Framtida event- och arrangemangsidéer
Följande idéer diskuterades:
•

•
•
•
•

•

•

Berg 211 är en festlokal i Gamlestaden i ett före detta skyddsrum. Atmosfären passar
mycket fint för en Steampunk-fest, och arrangörerna äger en del passande rekvisita som de
förberedde till en tidigare fest. Lokalen är dyr att hyra men man får ha den hela dagen, så
därför diskuterades möjligheten att ha ett minikonvent under dagen följt av en fest på
kvällen. Hanna skall prata med sina kontakter på Berg 211 och återkomma.
Arrangera en utflykt till ångbåtscaféet vid Röda Sten.
SF-Bokhandlen vill anordna ”någonting” med Steampunks. Hanna går och pratar med dem.
Steampunk-musik: Anna VP kan antagligen ordna lokal om vi kan fixa fram lite bra band
som kan spela. Alla är välkomna att föreslå/rekommendera band.
Asylum 2014: Asylum är Europas största Steampunkfestival, och äger rum varje år i Lincoln
i norra England. Emil och Charlie skall dit, och om andra är intresserade så kan gruppen åka
dit tillsammans.
GothCon 2014: Förra året hade Jean-Pierre och Sara Salkvist ett Steampunk-rum på
GothCon där de marknadsförde Alingsås-konventet. Det föreslogs att vi kan driva detta i år
och marknadsföra föreningen. Emil och Nina pratar med Jean-Pierre samt anmäler oss.
Söndag den 2:e Februari 2014 kör Bergslagernas Järnvägssällskap ett ångdrivet tåg från
Göteborg C till Norska gränsen och tillbaks. Det föreslogs att vi skulle åka som grupp.

§ 6 Framtida workshop-förslag
• Pimp your hat
• Elektolyt-etsning
• bygg ditt eget steampunk-tangentbord
• Steampunk-vikingar
• Spetshandskar osv.
§7 Övriga frågor
•
•
•

Henrik Hörlin har kontakt med en kille som pysslar med grafik. Detta kan eventuellt komma
till användning för att skapa planscher och liknande.
Maria nämnde barnpjäsen ”Rövare i Kamomilla-stad”. Den skall tydligen vara i
Steampunk-stil.
Magikergränd är en grupp magiker som vi kanske kan anlita som underhållning vid större
event. Hanna har kontakt med dem.

§ 8 Nästa möte
Nästa möte hålls på söndagen den 8/12 hemma hos Anna VP på Gregorianska Gatan i Göteborg.
Det beslutades att själva mötet skall äga rum från kl. 14.00 till 17.00. Kl. 17 avslutas mötet och blir
till en tebjudning. Det går bra att komma bara på tebjudningen om m vill.

§ 9 Avslutande av mötet
__________________________________
Hanna Ågren, Mötesordförande

_______________________________
Emil Jonasson, Mötessekreterare

