Steampunk Götheborgs uppstartsmöte
Protokoll 29/1-2014
1. Mötet öppnades
2. Närvarande:
Jean-Pierre Salkvist
Emil Jonasson
Hanna Ågren
Ulrika Johansson
Åsa von Essen
Charlie Dormer
Emelie Wahlgren
Samuel Sundström
Jörgen Eriksson
Sara Dahlqvist
Joakim Henberg
Lisa Dahlqvist
Henrik Hörlin
Carl-Magnus Träff
Annette Dahlström
Anders Lodmyr
Sofia Garn
Nina Wängberg
Niels Gudjonsson
Erika Nilsson

Antal: 20

3. Dagordningen fastställdes
4. Kallelse har skett i behörig ordning
5. Ordförande: Emil Jonasson
Sekreterare: Nina Wängberg
Justeringsmän: Hanna Ågren och Emelie Wahlgren
6. Diskussion om samt fastställande av stadgar.
Det diskuterades huruvida vi ska stava Göteborg i föreningens namn med th eller inte. Det
röstades och ja, det ska stavas med th.
Det diskuterades huruvida verksamhetsåret ska justeras så att det går från årsmöte till årsmöte
snarare än att följa kalenderåret. Det beslutades efter omröstning att istället bestämma att
årsmötet ska hållas före 31:e januari så att kalenderåret och verksamhetsåret fortsätter att
sammanfalla.
Stadgarna godkänds med ändringar.
7. Val av styrelse.

Ordförande: Emil Jonasson ställer upp, blir vald.
Vice ordförande: Hanna Ågren ställer upp, blir vald
Sekreterare: Nina Wängberg Ställer upp: blir vald
Kassör: Joakim Henberg ställer upp, blir vald
Ledamöter: Maria-José Correa ställer upp i sin frånvaro, blir vald
Anna rings för att bli tillfrågad, tackar nej
Erika Nilsson ställer upp som webbnörd, blir vald
Suppleant: Åsa von Essen ställer upp, blir vald
8. Val av revisorer
Jean-Pierre Salkvist ställer upp, blir vald. Utnämns till sammankallande.
Ulrika Johansson ställer upp, blir vald
Sara Salkvist ställer upp i sin frånvaro som suppleant, blir vald.
9. Valberedning
Anders Lodmyr ställer upp, blir vald. Utnämns till sammankallande
Neils Gudjonsson Ställer upp, blir vald
10. Bilden som har valts ut att som header till hemsidan föreställer en mängd av föreningens
medlemmar och de tillfrågas om de går med på att den används. De som närvarar på mötet går
med på det, de som inte närvarar tillfrågas senare.
11. Hantverkskvällarna på Sesam – fungerar bra och är uppskattat från båda sidor.
Ångbåtsfika – numera månatligt återkommande, också uppskattat.
GothCon – Ett spelkonvent som återkommer på påsk varje år där vi har ett rum. Ett schema
måste sättas och det ska sättas ett möte specifikt för att planera detta. Emil är huvudarrangör.
Sara vill vara med och hjälpa till. Nina ska fråga GothCon-staben om det är tillåtet med
försäljning i rummet.
Berg 211 – fest 17:e maj. Vi anordnar festen men de står för alla utgifter vilket betyder att de
kommer få nästan hela vinsten. Vi kommer behöva roddare, underhållning, livemusik,
teduellering, marknadsförare till sociala medier, pimpa tevagnen. En förfrågan om lotteri togs
också upp.
Collaboratory – ett projekt på Lindholmen, en lokal på 700 m2 där man ska kunna tillverka
sådant man inte kan göra hemma tack vare en samling verktyg och en mängd tekniskt kunniga
människor.
12. Övriga frågor
Jean-Pierre pratar om sina projekt med Bruk i Baljan och bjuder in Steampunk i Götheborg
till ett sammarbete.
- Sekelskiftespicknivk på nationaldagen 6:e juni i Botaniska. Efter 13:00 är det fritt att
dyka upp på årets picknick. Vi blir inbjudna via Facebook och det kan även visas upp
på vår kommande hemsida.
- Vi blir även inbjudna till ett lajv som heter Clockbottom i september.

-

Januari 2015 sker ännu ett lajv i Lilla lugnet-världen som innefattar nyårsnatten
Han tar även upp planer på ett steampunkkonvent 2015 och vill gärna att vi ska ta över
ansvaret för detta.

Clubb Cosmos vill vara kompis med oss. De är Sveriges äldsta sci-fi-förening. De anordnar
diverse träffar såsom bio, och pubträffar. De har även kongress varje år. Vi vill bli kompis
med dem också.
Kontakt med andra föreningar och allmänt samarbete är bra.
Medlemsavgiften fastställs till 100kr, 50 kr för de under 16 och om man är 0 – 6 år med en
förälder i föreningen så blir man medlem gratis. Avgiften är till stöd för föreningens
aktiviteter. Medlemmar får förmåner vid vissa av föreningens evenemang, detaljer fastställs
efterhand

