Protokoll 2016-10-12
§1 Mötet öppnas
§2 Närvaro & röstlängd
Agneta
Mikael
Åsa
Ellen
Gunnar
Henrik

§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Mötets ordförande: Åsa
Mötets sekreterare: Henrik
Mötets justerare: Agneta

§4 Godkännande av dagordning
Dagordning godkänd

§5 Tid och plats för nästa möte
Onsdagen 9 November kl 19:00, Hemma hos Agneta

§6 Genomgång av protokoll från föregående möte
Beslut tagna via Facebook sedan förra mötet pga Steamcon;
● Kjells priser för fotografering är godkända
● Hanna får ersättning för porto á ca 300 kr för affischerna från England
● AR Yngve kommer vara med i paneldebatt, Jonas har kontakten med honom
● Stolbandet & DJ Coralynn är inbokat, pris tot 4200 kr (3 k + 1.2 k, samt
gästplats för C’s flickvän)
● Flyg bokat för P.E, kostnad
● DTRH tar på sig volontärmaten, Ellen har kontakt med dem, lista över
specialkost för bottar/rumsansvariga är upprättat - specialkostinfo måste in
innan 23/10 för både DTRH & Valand.
● Har DTRH erhållit fakturan än?
● Coralynn är bokat som DJ
● Program till SteamCon finslipas, QR-kod finns och ligger på hemsida
● Band till bottar/arrangörer är fixat.
● När kan testkörning av ljud-&ljusanordning ske?

●
●
●
●
●
●

Har Linköpingsgruppen kontaktas ang om de har ljud/ljus?
Muggar är beställda, har de kommit?
Medaljer är beställda.
Sponsring från Mr Perswall är klart & ligger uppe
Akzo/Nordsjö kan tyvärr inte sponsra för golvtäck :(
Halloween-event på Liseberg ligger uppe

§ 6.1 Behandling av beslut från förra mötet
● Solbandet har lämnat återbud och kommer inte uppträda.
● Kostnad för Professor Elemental kostade: 2072 Kr.
● Partybiljett utan mat skall erbjudas på konventet för 300 Kr som
sista-minuten-lösning om vi säljer för få biljetter, säljes enbart på bazaren.
● Har DTRH erhållit fakturan än? Ja, men den är inte betald.
● När kan testkörning av ljud- & ljusanordning ske? Vi kan komma dit när det
passar för oss för att kolla. Det borde ske innan nästa SteamConmöte den
18:e Oktober.
● Har Linköpingsgruppen kontaktas ang om de har ljud/ljus? Nej, inte ännu,
väntar till efter nästa steamconmöte.
● Muggar är beställda, har de kommit? Ja, ligger hos Mikael.
● Det Akzo/Nordsjö inte sponsrar med kommer vi köpa in själva för en kostnad
för ca 1600 Kr.

§7 Föreningsaktiviteter
§7.1 Ångbåtsfika - ligger uppe för resten av året
§7.2 Läderverkstad - flera tillfällen ligger uppe
§7.3 Halloween på Liseberg - ligger uppe 30/10 kl 16.30
§7.4 Medlemsmöte i december?
4:e december Kl 13:00 på Steampunk bar föreslås. Bestäms på Styrelsemötet efter
Steamcon den 9 November.
§7.5 Utvärdering av utställningen (inkl workshop och föreläsning) på Angereds
bibliotek
Workshoppen var en lyckad tillställning då många kom dit. Föreläsningen var mindre
attraktiv med en handfull besökare. Bibliotekarierna ansåg att det var en av de mest
vackra uställningsmontrarna.

§8 Övriga frågor
§8.1 Hur går det med upprättandet av en bärbar anordning (ist. för
tevagnsbyggandet)? Nytt budgetbeslut bör tas angående te-serveringsmaskin.
Henrik tänker på detta till nästa möte efter Steamcon. (Om det hinnes med och till
vilket pris).

§9 Mötet avslutas
Protokoll justerat av: Agneta

