Styrelsemöte 2016-08-18
§1 Mötet öppnas
§2 Närvaro & röstlängd
Ellen, Mikael, Agneta, Åsa, Gunnar, Hanna - har rösträtt
Maria (ej rösträtt)
§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Mötets ordförande: Hanna
Mötets sekreterare: Ellen
Mötets justerare: Agneta

§4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes
§5 Tid och plats för nästa möte
15:e september kl. 19.00
§6 Genomgång av protokoll från föregående möte
Föregående protokoll läses upp.

§7 Ekonomisk rapport
Kontot uppvisar 18.370 kr, mestadels från biljettförsäljning. Mer finns på Payson-kontot,
men är ej överfört ännu.

§8 Kommande evenemang
§8.1 Utställning på Angereds bibliotek:
Bibliotekets utställning är planerad den 10-30/9. Workshopen den 17/9 är förslag för
workshopen kl 13, vilken ska hållas av Hanna. Sedan finns en tanke till den 29/9 kl. 19.
Tiderna är preliminära, Susanne på biblioteket återkommer om de fungerar.
Utställningen består av två montrar, samt en vägg vilken kan fyllas med plancher,
affischer mm.

§8.2 SteamCon
● Agneta får utökat anslag för facebook-marknadsföring 500 kr för förlängning till
den 3/11. Beslutet taget.
● Down the rabbit hole - Ellen & Maria informerar efter besök. Två tjejer som
tidigare jobbat med konvent har idag ett café på Viktoriagatan och är villiga att ta
över caféverksamheten och lägger då en hyra på 1500:-. Vattenmöjligheterna till
caféet måste kollas upp. Det verkar möjligt för caféet att ligga i bazaaren om det
skulle krävas. DTRH kan även tänka sig hjälpa till med volantärmaten.
● Ett kontrakt måste upprättas med DTRH om straffavgift eller dylikt för att det är
en viktig del av vårt konvent att de dyker upp. Maria & Agneta tar kontakt med
dem och kollar om de har någon logga eller dylikt vi kan använda till
konventhemsidan. Fråga hur de gjort under tidigare evenemang?
● Caféets öppettider ändras till fredag 14-20, lördag 10-20, söndag 10-15.
● Ett program till konventet måste upprättas. Budget måste upprättas för vad
upptryck av detta kostar.
● Under festen behöver någon/några arrangörer ha on-call, så att om det händer
något måste personen komma på plats.
● Volantärmat - kolla med Stina om det går att dra ner någon matkupong pga färre
arbetsdagar etc? Frågan tas upp med Stina på nästa SteamCon-möte.
● Start & Stängtider - svar har ännu inte erhållits om när vi måste vara ute ur
Schillerska.
(Förslagsvis möte med ångbåttar ett par dagar före med brandutbildning.)
Fredag
● Organisatörerna måste vara på plats för morgonmöte klockan 10.00.
● Ångbåttsmöte klockan 11? Brandskyddsutbildning ges av Åsa, cirka 20-30
minuter.
● Check in börjar 15.00, samtidigt öppnar bazaaren för uppackning.
● Grand Opening/Välkomstcermoni sker klockan 19.00. Presentatör presenterar de
rum som finns. Lite framträden och förhållningsregler dras.
● Mingel & Te-duellering i aulan
Lördag

●
●
●
●

Upplockning till bazaaren 07.00-9.30
Rummen, bazaaren och caféet öppnar cirka 10.00.
Bazaaren öppnar 11.00 för allmänheten
Bazaaren stänger 17.00

Aula
10-11 Öppen mikrofon, berätta om din förening eller kommande steampunk
relaterade event.
11 -12 Föreläsning Steampunkens historia
13 -14 Paneldebatt Steampunk i världen
15 -16 Paneldebatt Steampunk i filmens värld
● Alla rum utom spelrummet stänger 18.00
● Förslag filmvisning i aulan? Gammal film? Public domain, kolla vad vi får spela
upp. “Resan till månen”, “Doktor Calligaris kabinett”, “Nosferratu”, “Metropolis”.
● Spelrummet stänger 22.00
●

● Party
Insläpp till partyt börjar 18.00
Musik & mat finns på plats från 18.00
Förslag fototillfällen 18-19/20 & om Kjell vill 22-23?
Ett surprice band spelar, ev trollkarl? “Ett par extra överraskningar för festen
tillkommer”
Maria kollar Emils band & Hanna kollar trollkarl
Professor Elemental börjar spela 21.00
21.45 stänger vi av, precis innan PE slutar spela.
Dj Carolynn?
Stänger de klockan 03?
Söndag
● Rum, café & bazaar öppnar 10.00.
● Bazaar öppnar för allmänheten klockan 11.00.
● Rummen stänger cirka 14.00.
● Bazaaren stänger 15.00.
● STÄDNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beslut taget på att ovanstående tider gäller!
● Biljetter - ska vi släppa endagsbiljetter redan nu?
Är det fullt på partyt är det.

Biljetttyper - nu
Konventbiljett early bird till 31/8 450 :Lördagsbiljett UTAN PARTY släpps snarast 250 :Partymatbiljett för barn under 15 år i vuxens sällskap 250:(barnen ska vara ute från partylokalen innan 22.30)
Biljetttyper efter 1/9
Konventbiljett 550:Konventbiljett UTAN PARTY 400:Tydlig förklaring av de olika biljettyperna behövs på hemsida och facebook.
Skälet till att inte alla har party beror på att vi har begränsat antal platser på partyt
och kan tyvärr inte garantera alla plats.
Beslut taget att ovanstående gällande biljettyper gäller!
Frågor till nästa SteamCon-möte
● Schillerskas ritning
● Ljudtekniker till både party & i aula?
● Merchandice - 50 Pins? 50 Muggar? Men vem orkar/hinner kolla upp?
● Fråga om olika bandtyper

§9 Föreningsaktiviteter
§9.1 Subcult - Det gick bra, vi hoppas återkommande konvent. Dessvärre dåligt väder
och därmed få besökare.
§9.2 Ångbåtsfika - Eventen behöver läggas ut på facebook, flytta fram ångbåtsfikat 6/11
till helgen efter? Hanna tar på sig och lägger upp på facebook.
§9.3 Läderverkstad - tas upp nästa möte
§9.4 Flashmob? Tar upp frågan på SteamCon igen

§10 Övriga frågor
● Medlemsträffarna som ägde rum under 2015 i Palmhuset, skall vi uppta dessa
2016 med en träff under hösten? Raincheck till efter konventet.
● Mässa januari 2017 - är det något planerat/uppsatt för detta event ännu? 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 Inget planerat än för mässan, ny större lokal behövs. Festen i berget 14/1
2017.
● Hur går det med upprättandet av en bärbar anordning (ist. För
tevagnsbyggandet)? Nytt budget beslut bör tas. Personen ej närvarande, frågan
flyttas till nästa möte.
● Augusti nu och då har jag (Ellen) lovat att höra av mig till Erik Ask-Upmark, alias
DJ Prohibition ang att vara trattgrammofons-DJ och eventuellt föreläsare. Priset
ligger fortfarande på 5000:- om både DJ och föreläsande kan vara förlagt på
samma dag. Beslut om vi kommer kunna ha detta/chansa på det, lite också för
att få ytterligare dragplåster till konventet. Avvaktar med svar till nästa möte.
● Ska föreningen vara med på Kulturkalaset nästa år? Lägg till punkt på nästa
mötet.

§11 Mötet avslutas
Protokoll justerat av: Agneta Lind

