Protokoll 2016-11-09
§1 Mötet öppnas
§2 Närvaro & röstlängd
Mikael, Åsa, Agneta, Ellen, Joakim
(Alla utan Joakim har rösträtt.)
§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Mötets ordförande: Åsa
Mötets sekreterare: Ellen
Mötets justerare: Agneta

§4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänd

§5 Tid och plats för nästa möte
Tisdag den 29/11 19.00, prel hos Agneta

§6 Genomgång av protokoll från föregående möte
Halloween på Liseberg - eventet genomfört, 30 oktober, ca 15-20 personer totalt
deltog.
SteamCon - eventet genomfört, 4-6 november - ca 200 deltog på konventet, plus
ytterligare cirka 100 på bazaaren.

§7 Föreningsaktiviteter
§7.1 Ångbåtsfika - ligger uppe för resten av året
§7.2 Läderverkstad - flera tillfällen ligger uppe
§7.3 Jul på Liseberg
Ågneta lägger ut ett event, 17/12 prel 16.
§7.4 Medlemsmöte i december?
- Medlemsmötet flyttas till den 17/12 ihop med Liseberg, ytterligare exakt vad
det blir avvaktas tills dess vi vet hur det ekonomiska resultatet från SteamCon
ser ut.
§7.5 SteamCon - hur gick det?
- Skjuter på frågan, aktiviteterna gick bra, men det ekonomiska läget vet vi först
efter fredag.

§7.5.1 Faktura från DTRH på mat?
40 kuponger hade de fått in. Förfrågan om faktura har gjorts.

§7.6 Inför nästa årsmöte
Valberedare - Peter Bengtsson & Erika Nilsson
● Måste få tillgång till styrelseprotokoll från samtliga möten
● Informeras om tid & plats för nästa möte så de om möjligt kan närvara
● Bör ta reda på vilka roller vilka kan tänkas ha nästa år.
● Bör få information om uppdaterat medlemsregister inför valberedningen nästa år.

§7.7 GothCon - dags att ansöka
-

Mikael ansvarar för ansökan.

§7.8 Nästa års bal
- Tillfråga Maria om hon är intresserad av att anordna en 2017, Åsa frågar.
§7.9 Steampunkdagen med mässa
Hanna ansvarig
§7.10 Subcult 2017
- Intresse finns att medverka nästa år med om det återkommer.

§8 Övriga frågor
§8.1 Hur går det med upprättandet av en bärbar anordning (ist. för
tevagnsbyggandet)?
-

Vi inte kommer bygga en då det var en “rolig idé”, men inte så praktisk att
genomföra. Istället ordnar vi något annat som funkar bättre.

§8.2 Bättre kommunikation mot medlemmar
-

Protokollen ska ut på hemsidan efter varje mötet. Agneta & Henrik håller på
att lösa det som ej ännu utkommit.

-

Medlemsregister/medlemsmail - Ellen lägger in de aktuella medlemmarna i en
kontaktlista. Ellen stämmer av med Mikael när nya medlemmar mailat in om
de har betalat.

§8.3 Ersättning för Peters förråd
I första hand ska Åsa kolla med Ulf om det går att få en föreningslokal på
Studiefrämjandet.
I värsta fall kan det förvaras i Mikaels sommarstuga.

Beslut tas att beslut får tas på facebook i denna frågan då detta kan komma behöva
lösas akut.
§8.4 Enkät angående SteamCon till de som köpt biljett via konvent.se
Ellen tar på sig att kolla upp det, samt isf sätta ihop ett frågeformulär.

§9 Ekonomisk rapport
Kontant 4700:- i sedlar plus skrammel
På kontot 98.628:-

§10 Mötet avslutas
Protokoll justerat av: Agneta Lind

