Protokoll
§1 Mötet öppnas
§2 Närvaro & röstlängd
Åsa
Mikael
Ellen
Agneta
Henrik
(Alla får rösta)
§3
Mötets ordförande:Åsa
Mötets sekreterare:Henrik
Mötets justerare: Mikael
§4 Dagordningen
Alla godkänner dagordnigen
§5 Nästa möte
Torsdag, 18 Augusti Kl 1900, Plats: TBA
§6 Genomgång av föregående protokoll
Läst och inga kommentarer
§7 Ekonomisk rapport
Det har tillkomit en anonym donation på 4535 Kr. Annars har det inte hänt något
sedan sist.
§8 Kommande evenemanga.
Sub-kult:
Agneta informerar.
Det skall förekomma en Te-duell och tidsenlig picknick på området.
Det skall fixas fram ett partytält till detta.
Gruppen som åker dit organiserar sig själva med en FB-grupp
Utställning på Angereds bibliotek:
Agneta informerar.
Utställningen pågår mellan 10 och 30 September
Hanna skall hålla i en workshop i att göra smycken

SteamCon
Rummen
Barnrummets inredning och workshopkostnader hålls låga då det finns lägst krav på
“stämning”. Vi kommer fortfarande ha kvar barnrummet då det inte skall uteslutas
någon samt att det tillåter föräldrar att ängna sig åt annat.
Det finns bilder på skolan (dock under renovering) för referens för de som vill se hur
det ser ut.
Vi måste kontrollera att våran ritning stämmer efter ombygnationer/restaurering.
Konvent-merchandise
Vi behöver en logotyp som har genomskinlig bakgrund för att använda på merch.
Mikael fixar detta och skickar till Hanna.
Åsa kollar vad det är för rabatt genom NärCon på Muggar och annat stuff som vi
skall ha tryck på.
Tävlingen för förköp av biljetter
Ellen går igenom alla inkomna förslag på 10 rader Steampunk-rapp (som är
motiveringen)
Tävling professorn
Priset för den tävling som utlovas för förköp av biljetter blir en Rappkurs med
Professorn.
Festen på Valand
Lokalen är bokad och priset är samma som förut. Information om vad som gäller har
skickats ut och det skall gås igenom för att verifieras, inga anledningar till bekymmer.
Definitionen av “Balen” är ändrad sör att bättre matcha kläder och formatet på
tillstälningen, det kommer nu kallas: “Steampunk Party”.
Agneta rådfrågar Stina om text till hemsidan.
§9 Föreningsaktiviteter
9.1 Läderverkstad
Det kommer inte bli någon läderverkstad förrän till Hösten.
Vi kommer att minska antalet tillfällen till ett varje tredje månad.
9.2 Ångbåtsfika
Alla event som är aktuella ligger ute på FB.

§10 Övriga frågor
Närcon
Det finns information om NärCons lagerinnehåll och olika rabatter. Agneta fixar att
mailet kommer in på Drive så det blir lättare att hitta.
Billetto.se
De vill att vi skall använda dem för att sälja biljetter. Det kommer inte vara värt att
byta system i nuläget. Vi ser inga fördelar alls med att byta.
§11 Möte avslutas :)
Protokoll justerat av Mikael

