Styrelsemöte Steampunk Götheborg, 2014-12-04
1. Mötet öppnas





Närvarande: Emil Jonasson, Åsa von Essen, Joakim Henberg, Hanna Ågren, Nina Wängberg, MariaJosé Correa – alla har berättighet att rösta
Emil Jväljs som mötesordförande och justerare
Hanna Å väljs som sekreterare
Dagordningen godkänns

2. Föregående protokoll läses upp, följande punkter (rubrik 3) diskuteras vidare:
3. Kommande event



Ångbåtsfika, 4/12-14

Fortsätter som tidigare första lördagen varje månad, Emil ska lägga upp evenemang på facebooksidan.


Steampunkbaren & Jul på Liseberg, 14/12 -14

Maria berättar att föreningen har möjlighet att låna övervåningen på Steampunk Bar en gång i månaden (ej
lördagar). Det finns även möjlighet att göra öl-, whisky- eller chokladprovning och närvarande betalar då
bara för konsumerade varor. Första datumet sätts till 14:e december efter besöket på jul på Liseberg. Åsa
organiserar träffen ”Jul på Liseberg” och Hanna kontaktar baren.



Steampunk at the Mountain #2, 10/1 -15

Biljetterna har släppts. Föreningen har fått förfrågan om vi kan länka till biljettsidan på vår hemsida.
Flyers på Steampunkbaren tog slut direkt, ska fyllas på och kompletteras med affischer när Frank tryckt upp
dem.
Professor Elemental är positiv till att komma och ska försöka hjälpa till med marknadsföring via sin egen
hemsida samt kommentera på vår eventsida. Åsa kollar upp hotell för hans Sverigevistelse (Professorn +
hans fru), maxbudget beslutas till 1500 kr.



GothCon, påsk 2015

Vi får samma rum som förra året, fast helt för oss själva den här gången. Nina fixar foldertext. Vi behöver
volontärer som kan jobba hela helgen eller tillräckligt många som kan jobba endagsskift.



Minimässa, april/maj 2015

En ny minimässa planeras till våren på frilagret, i ett kulturhus vid Järntorget. Hanna möter deras
representant den 15/12 och ska då kolla datum, regler, åldersgräns samt vilken del av lokalerna vi har att
tillgå. Möjliga framträdanden är bl.a. föreläsning av Oskar Hejll (författare av Dr Cagliostros Kuriosakabinett),
musik med Variete Vagant, workshops med föreningsmedlemmar.
Förslag på datum: 25 april / 9 maj



Konvent, höst 2016

Åsa och Maria ska mötas och diskutera eventet. Förslag på lokal är Shillerska skolan, under höstlovet 2016.
Nina är intresserad av att arrangera spelbar eller ta hjäp av GothCon. Andra förslag är även att involvera
Steampunkbaren och SF-bokhandeln. Emil tillägger att vi bör prata med arrangörer för tidigare
steampunkkonvent och tar även på sig att marknadsföra oss hos britterna.

4. Årsmöte
Det preliminära datumet för årsmöte 2015 står fast, den 25 januari. Mötet öppnas kl 12.00. Emil ska ta fram
en standarddagordning. Joakim tar kontakt med revisorn, Jean-Pierre samt Ulrika. Beslut tas om att
föreningen bekostar fika.
När årsmötet avslutas ska det vara rast. Efter det följer ett föreningsmöte där föreningen diskuterar
genomförda event, nya idéer, kommande event, möjliga studiecirklar m.m. för de som vill involvera sig.
Förslag på möjliga lokaler är Collaboratory, Ninas pojkväns jobb samt stadsbiblioteket.
Föreningen behöver maila ut inbjudningar, samt påminna om att endast betalande medlemmar kommer ha
rösträtt under mötet.

5. Övrigt



Valberedning

Valberedare: Niels och Anders
Eftersom Anders inte hörts av på ett tag ska Nina kontakta honom.



Medborgarskolan

Emil har pratat med Sofia från medborgarskolan som ska skriva en artikel om minimässan. Hanna har inte
hört något mer om deras intresse att använda steampunk i undervisning.



Bilder på styrelsen

Styrelsen ska skicka in bilder för hemsidan till Erika senast den 9/12, så föreningsmedlemmarna har lättare
att se vem som gör vad.



Längd på medlemskap

Joakim har kollat upp längden på medlemskap och inte hittat om det är ett år från betalning, eller fram till
nästa årsmöte. Styrelsebeslut tas om att det gäller ett år från dagen betalningen kommit in. Han ska även
formulera en påminnelse som kan mailas ut till medlemmarna när det är dags att göra en ny betalning.



Visitkort

Steampunkbaren har frågat om föreningen har visitkort att lägga hos dem. Emil har en liten bunt i England.
Maria ska beställa egna från vistaprint och erbjuder sig att även ta hand om föreningens visitkort samt kolla
kostnaden. Styrelsen beslutar om maxbudget på 500 kr.

Mötet avslutas

______________________________________

____________________________________

Hanna Ågren, mötessekreterare

Emil Jonasson, justerare

