Protokoll
§1 Mötet öppnas
§2 Närvaro & röstlängd
Mattias Kristiansson (ej röstberättigad)
Linus Åkesson (ej röstberättigad)
Åsa
Ellen
Werner
Mikael
Hanna
Henrik
Agneta
Lars
§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Åsa antas till ordförande
Henrik valdes till sekreterare
Hanna valdes till protokolljusterare
§4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes utan invändning
§5 Tid och plats för nästa möte
Nästa möte blir 2 Mars Kl 19:00 på Steampunk bar
§6 Genomgång av protokoll från föregående möte
Inget att anmärka
§7 Ekonomisk rapport
Det finns 8700 Kr på kontot plus mässkontanter hos Hanna och en eller två
medlemsavgifter.
§8 Kommande evenemang
8.1 GothCon (påsk) - Maria-José, Hanna & Mikael
Hanna går igenom de resultat som tevagnsmötet gav, mest ansvarsområden
för bygget av vagnen och vad pengarna skall gå till. En budget på 3000 Kr
antas för byggnation av vagn.
8.2 Sekelskiftespicknick 6 juni
Werner och Ellen tar med sig spelet Kubb. Föreningen skall kolla om det är
någon som har ett krocketspel. Eventet skall läggas upp som officiellt
evenemang på Facebook.

8.3 SteamCon (4-6 november) - Åsa & Maria-José
Inträdet för konventet kommer troligen hamna på ca 500-550 Kr.
På balen i konventet kommer det ingå plockmat för ca 150-200 Kr per
deltagare. Det finns en övregräns på ca 400 pers i bal-utrymmet.
Det ser ut som att Professor Elemental troligen inte kommer kosta mer än
10.000 Kr.
Lokalkostnaden för konventet kommer hamna på ca 15.000 Kr.
Styrelsen godkänner att detta är rimliga kostnader och godtar denna budget.
Lars och Åsa har kontakter som har fått vissa lokalkostnader att minska.
Om större förändringar kommer upp kommer nya beslut tas vid behov.
8.4 Steampunkdagen (14 jan 2017) - Hanna & Niels
Det kommer anordnas mässa (lokal okänd) och fest på Berg211, samma
upplägg som förra gången. Mässan annordnas av föreningen och festen av
Hanna och Nils
8.5 Nya idéer på evenemang? West Pride mm
Agneta bokar plats på Regnbågsparaden vecka 23 Paraden brukar vara på
en söndag.
Föreningen kommer även närvara på GeekPride-paraden.
Besök på Lisebergs viktorianska park när den öppnar 23 April.
§9 Föreningsaktiviteter
9.1 Ångbåtsfika februari/mars
Inget att tillägga, eventen ligger uppe
9.2 Hantverkskvällar - Niels har bokat tider:
17 feb, 16 mars, 14 april
9.3 Studiecirklar?
Vi skall informera medlemmar om att de själva kan ta initiativ så allt inte
behöver gå igenom styrelsen.
9.4 Nya idéer på aktiviteter?
Mölnlycke kulturhus och några bekanta till Åsa är intresserade av att bli
introducerade till Steampunk, i form av pysselhjälp av “insatta”.
§10 Övriga frågor
10.1 PUL - Joakim
Werner kommer kolla upp med ett proffs om vad som gäller med PUL. Det
finns funderingar om vi ens behöver PUL-ombud med ett annat system.
Werner är ombud till PUL tills det eventuellt inte behövs mer.
10.2 Byta webhotell - Erika, manufrog 444kr/år
Vi flyttar sidan enligt behov till UK och behåller allt som det är nu.

10.3 Vem kan vara medlemsansvarig?
Just nu så är systemet förvirrat för att hantera register och listor på ett enkelt
sätt. Webb-gruppen, Henrik, Mikael och Werner, skall se över hur
funktionalitet skall uppdateras och hanteras.
10.4 Vem är mailansvarig
Ellen åtar sig att vara mailansvarig för att kolla av mailen.
Vi kommer skapa ett antal områden som man kan maila till så att vi vet vem
som skall ta hom det. Områden som skall finnas med är:
Event - Hanna
Allmänt - Ellen
Medlemskap - Mikael
10.5 Rekryteringsposter
Postertävling på facebook-gruppen, Henrik gör en kort lista på minikrav
gällande vad som skall finnas med på postern och skickar ut till styrelsen.
§11 Mötet avslutas
Justerat av Hanna Ågren den 5/2 -16

