Protokoll
§1 Mötet öppnas
§2 Närvaro & röstlängd
Åsa (Ordförande)
Henrik (sekreterare)
Hanna (Vice Ordf)
Agneta
Ellen
Werner
§3
Mötets ordförande: Åsa
Mötets sekreterare: Henrik
Mötets justerare: Agneta & Ellen
§4 Dagordningen godkänns
§5 Nästa möte:
Torsdagen 19/5 2016 Kl 19:00
På ÅF Grafiska vägen 2, Vån 16
§6 Genomgång av föregående protokoll
Payson är fixat. (Pffffuuuuu!!!!!) *vissel*
§7 Ekonomisk rapport
Vi har 15543 Kr på kontot + 101 Kr i kontantkassan
500 Kr skall betalas till Mikael som gjort en utgift till Sonja.
§8 Kommande evenemang
Geek pride: Datum och event är deklarerat och upplagt, det enda som behöver fixas
fram är skylten.
Sekelskiftespicknicken: Det enda som behöver fixas är ett krocket-set, Åsa fixar
detta.
Westpride & Sub-kult - Inget att rapportera än
Utställning på Angereds bibliotek: Agneta lägger skickar ut förfrågan till
medlemmar om det är någon att ställa ut. Färdigt förslag på upplägg görs till nästa
möte.
SteamCon2016: Dennis tar hand om lajvet, Agneta sköter kontakterna.
Agneta får en Facebook-budget på 1000Kr för reklam för konventet. Beslut taget.

§9 Föreningsaktiviteter
9.1 Läderverkstad - 23 Maj, bokad av Mikael för medlemmar.
9.2 Ångbåtsfika 7 maj, alla är varmt välkomna.
§10 Övriga frågor
Maria måste skicka uppgifter/information.
10.1 KulturKrock - presenterar sitt förslag för Steampunk Star Wars musikal. Vill att
vi hjälper till med att få ihop med folk till att fixa saker till musikalen. De får se om de
hinner med allt till SteamCon men de hoppas ha sånger etc klara till dess. Premiär
senare. De som vill hjälpa till kommer få kontakt med deras produktionsgrupp.
Ingen intention att betalt för detta som det är just nu.
De som ställer upp kommer få material ersatt inom rimliga gränser.
10.2 Föreningen förvaltar facebookgruppen, beslut taget.
10.3 Om Lars kan tänka sig att sköta Google Community/förening om han har tid för
detta. Drive och mail ska kopplas ihop med detta.
10.4 Lars ska starta en ideell förening för Steampunk Götheborg, ej kopplat till
facebookgruppen i punkt 10.2, Steampunk Göteborg (Notera skillnaden i namnen).
Vi vill dock gärna koppla gruppen sedan till föreningen senare om möjligt.
10.5 Steampunk Rekretyringsposter. Trycks inte upp nu, SteamCon 2016 poster ska
användas istället. Beslut taget.
10.6 Följande mötesdagordningar ska finnas på driven innan möten startas.
10.7 Biljett priser - datum och priser behöver sättas för Agneta. Åsa ska ge Agneta
uppgifterna för SteamCon 2016. Sovplatspris bör även sättas, 50SEK föreslås och
beslutas.
§11 Möte avslutas :)
Protokoll justerat av Ellen Wallman och Agneta Lind

