Styrelsemöte 2016-09-15
§1 Mötet öppnas
§2 Närvaro & röstlängd
Ellen, Hanna, Agneta, Åsa, Mikael, Werner, Gunnar (alla har
rösträtt)
§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Mötets ordförande: Åsa
Mötets sekreterare: Ellen
Mötets justerare: Agneta

§4 Godkännande av dagordning
Ja
§5 Tid och plats för nästa möte
12/10 klockan 19.00. Plats Fjäderharvsgatan 37
§6 Genomgång av protokoll från föregående möte
Genomgånget, ligger på driven

§7 Ekonomisk rapport
Konto: 68.400:- plus lite kontanter som ska överföras. Finns även en del på Payson
som ska överföras.

§8 Kommande evenemang
§8.1 Utställning på Angereds bibliotek
Pågår. Workshopen bestämd till lördag den 17/9 kl 13.00 och föreläsning den 29/9 kl
19.
§8.2 SteamCon
● Försening av renoveringen på Schillerska.
Rickard är ansvarig för renoveringen av skolan och arbetar på att hinna klart i
tid. De rum som är avsatta för uthyrning ska hinnas klart i tid, men däremot

kan vissa arbeten i andra delar av byggnaden vara pågående, (gäller enbart
fredagen).
Vi arrangörer får komma in i tid, men viss försening kan förekomma pga
ställning. Har fått tillstånd att gå dit tidigare i veckan pga att det är lov.
Kolla upp med Stina om möjlighet att någon/några bottar kan tänka sig
att komma dit och bära bänkar till bazaaren tidigare i veckan.
Labb- Sy- & Pysselrum kan eventuellt påverkas, avvaktar tills vi kommer
närmre eventet.
● Följa upp senaste protokollet från SteamCon-mötet
Hotell är fixat för 250:-/natten.
Flyget bokas antingen av Hanna eller P.E innan nästa fredag den 23/9
● Budget
150 kr/bott hela konventet - info ges till cafét, Ellen mailar
Rumsansvariga får också får mat under konventet som arbetar minst tre pass.
Kolla med Maria vad som är sagt om mat på partyt.
● Transport till SteamCon, Åsa ska kolla med Frälsis Loppis Lastbil. Alla
kollar i vänkretsarna om någon som har STOR bil.
● Down the rabbit hole
Kontrakt påskrivet. De önskar faktura, ska betalas senast 31/10, faktura
fixas av Mikael & Hanna.
● Kolla med Coralynn om hon är ledig och kan (Agneta håller på nu)
Spela 22-01, stänga 01.
● Ett program till konventet. Budget måste upprättas för vad upptryck av detta
kostar.
Upptryckning av minst 100 ex, budgetutrymme finns idag under övrig kostnad.
Stina håller på med programmet.
Lägg in programmet som PDF på hemsidan, göra QR - Gunnar fixar QR
kod när programmet finns.
● Armband
Åsa kollar upp, Ellen taggar Åsa i arb.grp. Åsa kollar även upp band till
bottar.
● Ljud- och ljusanordning till Valand och Aulan. När kan vi testköra?
Skolans är Off-limit, men eventuellt kan Studiefrämjandet eller

Linköpinggruppen bistå med detta. Lars är ansvarig för ljus- & ljud, men
Åsa kollar om de har.
● Merchandice - Werner rapporterar
Koppar via NärCon skulle kosta 50 st 2400kr.
Kollat medaljer, cirka pris 16.5 kr/st med “snöre” ca 20kr/st, 100st =ca 2k
50 koppar och 100 medaljer köpes, då håller vi oss inom budget.
SteamCon-loggan används. Werner fixar koppar, Åsa fixar medaljer
T-shirtar är dyrt - beslut taget att t-shirt skippas.
●
http://www.pokalhuset.se/kategori/medaljer
● Mail ang. Spons antingen till bakgrundskuliss eller som vinst i tävling från Mr
Perswall
Hanna svarar på mailet.
● Beslut taget på 2500 kr till att täcka golvet på bazaaren.

§9 Föreningsaktiviteter
§9.1 Subcult - inget å rapportera
§9.2 Ångbåtsfika - ligger uppe
§9.3 Läderverkstad - ligger nere till fram till efter konventet
§9.4 Träff på Liseberg vid Halloween? (Öppet 21-23/10, samt 28/10-6/11)
Ellen lägger upp ett event :) 29/10, Flyers tas med.

§10 Övriga frågor
● Tillåtelse att fatta beslut inför SteamCon på facebook för att minska antalet
IRL möten
Beslut taget, ok fram till SteamCon
● 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.
● Ska föreningen vara med på Kulturkalaset nästa år? Lägg till punkt på nästa
möte efter konventet.

§11 Mötet avslutas
Protokoll justerat av: Agneta Lind

