Protokoll
§1 Mötet öppnas
§2 Närvaro & röstlängd
Åsa
Werner
Mikael
Agneta
Ellen
Henrik
(Alla får rösta)
§3
Mötets ordförande: Åsa
Mötets sekreterare: Henrik
Mötets justerare: Ellen
§4 Dagordningen godkänns
§5 Nästa möte:
Nästa möte blir den 30 Juni Kl 19:00 på ÅF (vån 16)
§6 Genomgång av föregående protokoll
GothCon
Hanna gjorde schemat
Tevagnen gjordes inte då det var dåligt väder och konceptet inte fungerade
tillräckligt bra. Den kommer nu omvandlas till en bärbar anordning som bärs på
ryggen istället för vagn, Henrik skall kolla på funktion och bygga.
Lista för ansvar etc för rummet gjordes inte då den inte behövdes
SteamCon
Payson har kommit igångoch fungerar utan problem
§7 Ekonomisk rapport
Vi har nu 14828 Kr på kontot och 101 Kr i kontanter.
§8 Kommande evenemang
Geek pride:
Åsa tar med skylten, tid och plats för samling för de som skall vara med eventet får
information från FB-eventet.

Sekelskiftespicknicken:
Krocket-set är inköpt av Åsa. Alla glada.
Information om koordination kommer på FB-eventet vid behov.
Westpride:
Inget att informera om
Sub-kult:
Agneta skall ta tag i detta, inget gjort sedan sist.
Utställning på Angereds bibliotek:
Agneta skall kolla upp vad som gäller till nästa nästa möte.

SteamCon2016:
Kris/back-up plan
Åsa kollar upp om när sista datum för avbokning utan att betala avgifter för Valand
Åsa ber Hanna att kolla upp när Prof. Elemental inte kräver betalning för avbokning.
Det finns inga andra kostnader som påverkar föreningen om det inte skulle bli av.
Daniel Ullenius från Närcon
Styrelsen ser fram till ett möte med NärCon, Åsa och Mikael tar kontakt med dem och kollar av
vad de har att erbjuda.
Liten uppdatering från marknadschefen: (Uppdaterar detta inlägg vid behov.)
● 14 konventbiljetter sålda
● 0 sovplatser sålda
● FB-annonsen:
○ Evenemangssvar 43 st
○ Räckvidd 1987
○ Kostnad per evenemangssvar 3,32 kr
○

Spenderat totalt just precis nu 142,56 kr

●

Ingen ny information till hemsidan har inkommit.

●

Två posterspaket är utskickade till två "medhjälpare". Kassören har ersatt Agneta för
portoutlägget.

§9 Föreningsaktiviteter
9.1 Läderverkstad Är på 23 Maj och kommer bli av.
9.2 Ångbåtsfika
Alla event som är aktuella ligger ute på FB.
§10 Övriga frågor
Velociped-ryttaren Kostar 1500 Kr i arvorde och vill ha kost/logi samt milersättning.
Detta anser styrelsen inte vara prisvärt, Åsa svarar Velociraptorn.

Bottarnas biljetter innehåller tillgång till Balen på konventet.
Erik Ask-Upmark, alias DJ Prohibition har kontaktat oss om att vara DJ och
eventuellt föreläsare.
Ellen mailar om mer detaljer om arvoden etc.
Riksföreningen SubKult:
Frågan är om föreingen skall bli medlemmar i SubKult.
Frågan borlägs till nästa möte för att alla skall kunna läsa igenom medlemsavtalen
och andra associationer.
§11 Möte avslutas :)
Protokoll justerat av Ellen: [ Ellen ]

