Steampunk Götheborg
Protokoll från Styrelsemöte
Den 2:a September 2014
1. Mötet öppnades.
2. Närvarande:
Emil Jonasson, Ordförande (mötessekreterare)
Joakim Henberg, Kassör
Erika Nilsson, Ledamot
Maria-José Correa, Ledamot
Åsa von Essen, Suppleant
3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
4. Steampunkbalen den 4:e Oktober 2014:
- Deltagare: Vi har hittills fått in 6st anmälningar. Detta måste bättras på, så Maria
uppmanade styrelsen att sprida informationen via Facebook till alla sina vänner. Vi
skall även ordna en text som kan läggas upp på bloggen ”Steampunk i Sverige”.
Emil åtog sig att ordna detta.
- Musik: En stråkkvartett har hört av sig till Maria och är intresserade av att spela.
Maria skall kontakta dem och kolla om mat samt 1000 kr att dela på räcker som
betalning. Pianisten som spelade förra året spelar gärna för gratis inträde + mat,
precis som innan.
- Dans: Danssällskapet som Maria varit i kontakt med är tyvärr inte tillgängliga, men
ambitionen är att ha någon form av danslektioner/instruktioner så att alla kan vara
med och dansa. Maria skall fortsätta att undersöka saken.
- Publicitet: Henrik Sahl Johannsson, skribent och kulturkritiker på bl.a. Svenska
Dagbladet, är intresserad av att gå på balen samt skriva om den om han får
tillåtelse av sin redaktör. Styrelsen beslutade att han kan få en gratis biljett om han
kommer.
5. Utställning på Backa Bibliotek 15:e September-15:e Oktober 2014:
- Åsa skall kolla på om hon har teaterrep som vi kan använda för att avgränsa ett
hör i biblioteket för att kunna ställa ut klänningar och andra kläder.
- Vi har fått in ett par intresseanmälningar, Emil kontaktar och informerar. Jonas
Karlsson (Marias man) som jobbar på biblioteket vill också ställa ut saker.
- Vår kontakt på Biblioteket heter Pontus. Emil skall tala med honom och se till att
allt praktiskt är löst.

6. Medlemsinformation/uppmaning till engagemang:
- Joakim anser att vi som styrelse kan bli bättre på att involvera de eldsjälar som
finns i föreningen och se till att alla medlemmar får tillgång till protokoll samt
informeras om när och var styreslemötena är. Detta skulle underlättas av att ha mer
regelbundna möten. Styrelsen håller med och gör detta till en målsättning.
- Vi måste också bli bättre på att uppdatera föreningens Google-kalender. Alla event
som läggs in kommer automatiskt upp på schemat på föreningens hemsida, vilket
gör det enkelt för intresserade att se vad som är på gång.
7. Steampunk @ the Mountain #2, 10:e Januari 2015:
- Planscher och flyers skall fixas, vi har redan tryckt upp ett par. Erika har pratat
med Frank som påekade att planscherna behöver uppdateras med Biljett123s
logga innan han kan trycka upp dem på allvar. Under tiden skall vi försöka
”spets-reklamera” på SF-Bokhandeln samt andra passande nörd-häng.
8. Klädkod på föreningens event:
- Det har kommit in en förfrågning till föreningens mail på om personen i fråga (som
är en man) kan klä sig i kvinnokläder på föreningens event. Styrelsen konstaterar
att vi inte har vare sig intresse eller befogenhet att begränsa folks klädstil på grund
av kön, varför detta självklart är OK.
9. Hantverkskvällar:
- Föreningens hantverkskvällar i samarbete med Klubb Sesam under våren var en
stor succé som uppskattades både av föreningens medlemmar samt av de frivilliga
från Klubb Sesam som ansvarat för tillställningarna. Sommaren är nu slut och det
beslutades därför att Joakim skall prata med de ansvariga på Sesam och ta fram
förslag på datum då kvällarna kan återupptas.
10. Ångbåtsfika:
- Styrelsen konstaterade att vi kan göra ett bättre jobb med att publicera
ångbåtsfikat samt förvarna föreståndaren om hur många som kommer för att
underlägga för honom att planera.
11. Konvent/festival 2015:
- Styrelsen diskuterade möjligheten till att ordna en steampunkfestival i Göteborg
under 2015. Tiden på året som anses passa bäst är hösten, antagligen Oktober.
- Lokaler som föreslogs är Schillerska Gymnasiet samt Göteborgs
Tandläkarförenings Festlokal (där balen kommer att hållas 2014)
- Ett samarbete med vår lokala science-fictionförening Club Cosmos föreslogs,
kanske är de intresserade av att samarbeta på någon nivå?
- Det beslutades att kontakta Fritidsförvaltningen och kontrollera priser samt
möjligheter att hyra Schillerska. Personer vi bör prata med är Vanja (efternamn

okänt) samt Lena Nilsson.
- Styrelsen beslutade att bordlägga beslutet om vare sig vi skall ordna en festival
eller inte till nästa möte, då vi vet mer om möjligheterna.
12. Mötet avslutades.
Justerat av:
______________________________

_____________________________

Emil Jonasson, mötessekreterare

Joakim Henberg, justerare

