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Styrelsemöte 28/1-2015
1) Mötet öppnas
2) Dagordning godkännes
3) Närvaro: Mikael Wiktorsson, Joakim Henberg, Nina Wängberg, Maria-José Correa, Hanna
Ågren och Henrik Hörlin
4) Röstlängden är fulländad, alla har rösträtt.
5) Hanna är mötesordförande, Henrik är mötesekreterare, Joakim och Maria är justerare
6) Nästa möte föreslås till 25 Februari, Kl 18:30 - 20:00 på UG
7) Ekonomisk rapport:
a) Kontot visar att vi ligger på plus efter alla utgifter för året som gott.
8) Förra styrelsemötesprotokoll kunde hittas och gick därför inte igenom.
9) Kommande evenemang:
a) Ångbåtsfika
Alla evenemang är publicerade på Facebook.
b) GothCon
Evenemang som är planerade är:
Falsk metall
Goggles (Läderverkstad)
Teduell
Pysselhörna
En laddstation skall byggas av Henrik för att kunna tillåta besökare att ladda sina
mobiltelefoner under eventet. Det bör annonseras att denna möjlighet finns på konventet.
Budget för kulisser för rummet max 1000 SEK men gärna så lite som möjligt.
c) Mässa på Frilagret
Tanken med mässan att den skall fungera på samma sätt som vår tidigare mini-mässa fast
lite större. Siktar på att hålla antalet utställare till max 10-15 bord. Vi får ta inträde upp till
50 kr, vi bör ta ca 20-30 kr per person.
Nina är preliminärt med-koordinator för detta då Hanna kommer vara koordinator för festen
i Berg211 som är samma dag.
d) Steampunk @ the mountain
Frank är nöjd med festen och vill ha den 4 ggr per år men det anses av styrelser att det är för
ånga gånger. Det diskuterades om vi skall skilja föreningens verksamhet och
arrangemangets planerande.
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e) Studiecirklar
Det planeras att ha en kurs i studiefrämjandes lokaler för att läsa deltagare att dansa Bugg.
Dessa cirklar enbart till för betalande medlemmar. Nina och Maria roddar i detta och
informerar via medlemsmail.

f) Steampunkbal
Skall hållas i samband med höstlovet som infaller vecka 44. Preliminärt vecka 43 på
NF-dagen (24:e). Detta är passande nog en lönehelg. Vi siktar på att få in minst 50 personer.
Posters och flyers måste bli klara för att delas ut på GothCon. Maria och Nina håller i
visitkort och flyers.
g) Steampunk-konvent
Innehåll är inte bestämmt ännu men det finns idéer som bal, balongflygning,
paneldiskussioner etc. I med att detta inte kommer ske förrän 2016 så har vi mycket tid kvar
att hitta på bra innehåll. Det finns i nuläget en styrgrupp som kommer kalla till handling när
det börja närma sig.
h) Lajv på Berg 211
Maria skall undersöka om det går att anordna ett lajv på Berg211 till hösten för att kunna
nyttja deras kulliser.
10) Övriga frågor
a) Joakim skall ringa Swedbank och kolla om hur en överlåtning av kontraktet till nya
ordföranden då hon nu är firmateknare.
b) Medlemmar som går ur styrelsen skall tas bort från styrelsegruppen på Facebook. Emil
och Charlie blir unämda till Brittiska ambasadörer.
c) ShowGoth vill sätta upp en steampunkmusikal (stor och häftig) och vill ha vår hjälp med
att söka bidrag och bygga rekvisita, kostymer etc. Det finns även chans för att agera statist
(om det blir av). Nina blir ShowGoth-ansvarig och kommer informera vid tillfälle. Vi
kommer hjälpa till med bidragssökning etc så länge vi får läsa igenom deras ansökningar.
d) Vi har inte råd eller möjlighet att skicka folk aktivt till andra event för att promota våra
event men det skall finnas möjlighet att ha material färdigt att ta med. Medlemmar för höra
av sig till styrelsen om de skall iväg på evenemang.

11) Mötet avslutas
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Justerat av Joakim Henberg, 2015-02-25

Styrelsemöte 25/2 - 2015
Mötet öppnas
Närvarande: Mikael Wiktorsson, Henrik Hörlin, Åsa von Essen och Joakim Henberg
Mötesordförande: Mikael, mötessekreterare: Joakim, justerare: Henrik
Tid för nästa möte föreslås vara i mitten/slutet av mars. Mötet beslutar att lägga frågan till
styrelsen på Facebook.
Ekonomisk rapport: vi har lite mer än 6000 kr på bankkontot, varav 3500 är de pengar vi fick in
från Steampunk at the Mountain #2.
Tio medlemmar har inte betalat medlemsavgiften än.
GothCon:
Kuliss
Frågan om det finns förvaringsutrymme för kulissen dyker upp. Eventuellt kan
kulissen förvaras hos Peter Markusson.
Frågan om innehåll i kulissens bokhyllor tas upp. För tillfället går vi inte ut med
förfrågan till medlemmar att fylla ut bokhyllorna. Mötet är överens om att
planeringsgruppen kan bedöma vad som behövs och vid behov hör av sig om
assistans om så skulle behövas.
Förfrågan har kommit från planeringsgruppen om att höja budgeten för
kulissarbetet. Mötet enas om att höja budgeten från 1000 kr till 2000 kr.
Försäljning
Försäljning i GothCon-rummet är endast tillgänglig för föreningens medlemmar.
De som säljer står för avgiften för borden.
Idé om en egen auktion på GothCon dyker upp, men mötet kommer fram till att
planeringsgruppen (som finns representerad på mötet) får besluta om detta.
Ett email kom in från Ida från Yrkeshögskolan som vill göra reportage med Steampunk
Götheborg och vill träffa/intervjua några från föreningen. Afternoon Tea och ångbåtsfikorna
föreslås av mötet som bra mötesplatser. Hanna Ågren anses bäst lämpad att bli intervjuad och
svara på emailet. Men av hennes frånvaro skriver vi om det i styrelsegruppen.
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Henrik och Mikael har varit i kontakt med Image & Form som gör ett datorspel med
steampunktema och vill gärna samarbeta på något sätt. Följande idéer har diskuterats:
- De kan producera en teaser-trailer till GothCon som vi kan visa där. Henrik skall försöka
bygga någon lämplig visningslåda som kan gömma en laptop/platta för bättre estetik.
- Till Steampunkhelgen i maj kanske de har ett spelbart demo som kan visas upp på
Frilagret. Henrik kan kanske göra ett kabinett till det.
- De (Image & Form) har sagt att man kan komma dit och provspela spelet. Vi skulle
kunna gå dit i utflykt och spela. Detta skulle kunna vara något för våra medlemmar.
Mikael förslår en sådan utflykt nu på torsdag och ska kontakta dem om detta.
Mötet avslutas.
Att göra:
Joakim:
- Boka tid för nästa styrelsemöte på Facebook.
Mikael:
- Ta upp frågan om repotage av Ida från YH i styrelsens Facebookgrupp.

****
Justerat av Henrik Hörlin 7/3-15
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Styrelsemöte 26/3 - 2015
§1 Mötets öppnande
§2 Närvaro & röstlängd
Närvaranade är Hanna, Mikael, Nina och Henrik
§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Hanna - Ordförande
Henrik - Sekreterare
Mikael - Justerare
§4 Godkännande av dagordning
Dagordning godkännes
§5 Tid och plats för nästa möte
Förslag är Grupprummet i UB, 21 April, 18:30-20:00 om detta inte går används en Doodlepoll
§6 Genomgång av protokoll från föregående möte
Ekonomisk berättelse 6237 SEK på kontot
§7 Kommande evenemang
7.1 GothCon, 2-5 april
Möjligen behöver kontrollera ekonomin (kvitton) Mikael har röstats ansvarig för om 500 Kr extra
går att använda till kulisserna.
Laddstationen som henrik bygger kommer få en donations-burk/hål, Det kommer även skrivas
ut flyers med information om att det går att ladda mobiler hos oss.
Det kommer finnas en lapp i rummet som är en del av en rundvandring som annordnas av Nina.
7.2 Steampunkhelg, 30-31 maj
Det behövs aktiviteter som t.ex Workshops
Uppträdande på Berg211 behövs
7.3 Steampunkbalen, höst 2015
Teaser-Flyers/plansh för Balen skall göras till GothCon. Efter GothCon skall riktiga plansher
göras.
7.4 Konvent, höst 2016
Inget kunde tas upp om detta då ingen av de organiserande närvarande på mötet.
§8 Föreningsaktiviteter
8.1 Studiefrämjandet
Information finns på mail och har lästs igenom, Vi vet hur det går till och skall nu bestämma hur,
vart, när etc. Vi funderar på om vi skall vara medlemmar i Sverok.
8.2 Bidrag
Vi kan få bidrag från studiefrämjandet för lokal om man inte är i studiefrämjandes lokaler. Mikael
har varit på möte om bidragsansökan och vi kommer att skicka in en ansökan där vi eventuellt
kan få stöd i upp till 3 år. Hanna och Mikael skall skriva en ansökan.
8.3 Dans
Uppskjutet men inte inställt
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8.4 Läderverkstad
Joakim skall påminnas om att det kan vara dags att kolla om det finns tydlighet kring nästa
datum.
§9. Organisering
9.1 Mailansvarig
Det bör utses en ansvarig för att kolla av mailen med jämna mellanrum. Denna person kan
skicka vidare ärenden till Facebookgruppen (styrelsen) om något som bör tas upp. Hanna och
Mikael tar på sig denna tjänst.
9.2 Möten & protokoll
● Det föreslås att vi skall pröva på Skype för praktiska skäl som att alla inte behöver ta sig
till samma plats etc. Då tekniken ofta krånglar är det inte aktuellt att ha detta som
standard.
● För att bestämma när nästa möte skall vara kan vi använda Doodle för att koordinera på
bättre sätt.
● Det förelås att alla i styrelsen skriver upp sitt telefonnummer på Facebookgruppen.
● Protokoll skrivs från och med nu på Google Drive så det blir tillgängligt för alla, Justerare
skall ha justerat innom tre dagar.
● Mötena kommer hållas i Grupprummet som standard, avvikelser kommer meddelas.
§10 Förfrågan från Gävle om sammanslagning av föreningarna/underförening
Vi vill väldigt gärna hjälpa men vi ser inte vad det praktiska fördelarna med en
sammanslagning skulle ge. Just nu ser det ut som att det är bättre att Gävle blir en inofficiell
förening.
§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
§12 Mötets avslutande

8

Styrelsemöte 27/5 2015
§1 Mötet öppnas
§2 Närvaro & röstlängd

Henrik, Joakim, Nina, Mikael, Hanna, Maria-José.
§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare

Ordförande: Maria-José
Sekreterare: Hanna
Justerare: Henrik
§4 Godkännande av dagordning

Godkännes
§5 Tid och plats för nästa möte

Uppehåll för sommaren
§6 Genomgång av protokoll från föregående möte

Erika har protokollet
§7 Ekonomisk rapport

● 7237 sek konto
● 46 medlemmar, 20 obetalda
● (ett A4 räknas som stort kvitto)
§8 Kommande evenemang
8.2 Steampunkhelg, 30-31 maj 2015

Oturligt nog samtidigt som majornaloppisen och andra långdagen
Mässa frilagret
Utställare/marknad, workshops, föreläsning (steampunklitteratur)
Genomgång av schemat
09.00 - öppnas för oss
09.30 - öppnas för utställare
11.00 - Mässan öppnar
11.30 - Smyckesworkshop returmaterial, 20:12.30 - Jonas Larsson föreläsning steampunklitteratur i BlackBoxen
13.00 - Smyckesworkshop returmaterial, 20:14.00 - Dansworkshop bugg i Blackboxen
15.00 - Gogglesworkshop
16.00 - The Magnificent Seven på scen
17.00 - Stänger
18.00 - Utställarna ut
Kaffe till utställarna
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Ersättning workshops
Geekpoden - Fredrik, Filip och Elin kommer och gör reportage
Hyra bord
Frilagret har inte svarat det senaste
Kolla upp fotohörna
Skylt - utanför
Föreningsbord - Nina
Förfest på steampunkbaren från 18 (ej föreningen som anordnar)
Steampunk at the Mountain (ej föreningen som anordnar)
Nina och Smurf kör bugg
Maria-José - domare
Henrik - bygg
Brunch på steampunkbaren från 12, ca 150:- (ej föreningen som anordnar)
8.3 Steampunkbalen, 24 oktober 2015

Nina har gjort affischer och flyers - ligger på driven och är beställda från “”Lasertryck”.
Plats: Erik Dahlbergsgatan, Göteborgs tandläkarsällskaps festvåning, nära Vasagatan
550:- för icke-medlemmar, 500:- för medlemmar
Krävs min. ca 30 pers, optimalt mellan 50-70 personer
Vi har musik och mat. Behöver marknadsföras.
Hur ska vi marknadsföra?
- motivera kostnaden
- facebook
- uppdatera hemsidan/föreningshemsidan
- flyers/affischer
- på steampunkrelaterade event
- prata med besökarna under steampunkhelgen
8.4 Konvent, höst 2016

Åsa kollar upp luftballonger och har bokat schillerska, bal under konventet
§9 Föreningsaktiviteter
9.1 Studiefrämjandet, studiecirkel

Informera medlemmar om att de har möjlighet att dra igång själva
- skicka i mailet
§10 Övriga frågor
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10.1 Fråga föreningen med internetpoll

Efter steampunkhelgen - Hanna
10.2 Månadsmailet

● de nya mötestiderna
● information om möjlighet att dra igång studiecirkel
10.3 Föreningsträffar

● Sommarträff, picknick någonstans. Maria anordnar.
● Medlemsmöte till hösten - kolla upp datum
● Årsmötet, planera under hösten
§11 Mötet avslutas
Justerat av Henrik H - 27-5-2015
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Styrelsemöte 28/9 2015
§1 Mötets öppnande
§2 Närvaro & röstlängd
Hanna Ågren, Mikael Wiktorsson, Maria-José Correa, Joakim Henberg
§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Hanna ordförande, Maria sekreterare, Mikael justerare
§4 Godkännande av dagordning
Den godkännes
§5 Tid och plats för nästa möte
15 oktober kl. 18.30-20.00 kpå Steampunkbaren
§6 Genomgång av protokoll från föregående möte
6.1 Ekonomisk rapport
ca. 1400kr inkl. ca. hälften balintäkter
§7 Kommande evenemang
7.1 Steampunkbalen, 24 oktober 2015
Alla i styrelsen hjälps åt att sprida eventet.
sista anmälningsdag 18 oktober, sista betalning 20 oktober.
Sociala lekar Hanna kollar. Eventuellt bordsplacering
7.2 Steampunkmässa, 9 januari 2016
Workshop: Bartitsu, dans, goggles,
Eventuell Emils band
Föreläsningar:
7.3 Årsmöte, vår 2016
23 januari 2016, Frilagret eller Studiefrämjandet
Niels valberedning, får höra av sig till nuvarande styrelsen och fundera på nya
styrelsemedlemmar.
7.4 Konvent, höst 2016
Studiecirkel,
Marknadföringsmaterial till Mässan
Hanna hjälper till med mässa
§8 Föreningsaktiviteter
8.1 Studiefrämjandet
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Studiecirkel inför konventet.
Mail om hur man startar sin egen studiecirkel i föreningen. Hanna och Åsa skriver.
8.2 Bokrelease/bokmässan
Föreningen betalar annonsen i boken, 650kr.
8.3 Medlemsträffar
Vi undersöker möjligheten till medlemspin i metall mässing.
Bestäma datum i förväg
Palmhuset 18/10 kl.13.00
22/11 kl. 13
8.4 Läderverkstad
Undersöka intresse bland medlemmar.
§9. Organisering
9.1 Möten & protokoll
Förvirrande, men nu ligger mötena i förväg.
9.2 Månadsmail
Åsa och Hanna skriver denna gången, kollar med Erika hur man skickar.
Fortsätter diskussionen via FB ang, en ansvarig för mailutkik.
§10 Övriga frågor
Hemsida, kolla med Erika. Hjälpa till med texter för att uppdatera hemsidan.

§11 Mötets avslutande
Justerad av Mikael Wiktorsson 20150925

13

Styrelsemöte 15/10 2015
§1 Mötets öppnande
§2 Närvaro och röstlängd
Henrik H, Mikael W, Hanna Å, Joakim H, Maria-José C, Sonja Å (kan ej rösta)
§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Ordförande: Hanna Å, Sekreterare: Sonja Å
Protokolljusterare: Mikael W
§4 Godkännande av dagordning - godkänd
§5 Tid och plats för nästa möte
11 november 18.30-20.00 på Steampunkbaren
(nästnästa möte 15 december 18.30-20.00 på Steampunkbaren)
§6 Genomgång av protokoll från föregående möte
Steampunkbalen posters: uppsatta på stan
Bordsplaceringslek: ej klar
Intresse för workshops ska undersökas
Uppdatera hemsidan med nya texter inför event
6.1 Ekonomisk rapport
Konto: 22337:Av beloppet är 7437:- disponibla pengar, resten är betalningar inför steampunkbalen.
§7 Kommande evenemang
7.1 Steampunkbalen, 24 oktober 2015
ca 30 pers har både anmält och betalt avgift.
Att göra:
Bekräftelsemail & påminnelsemail - sköts av Joakim H
Förslag från Hanna:
Fotograf Kjell Larsson - sköter fotografering på balen mot middag och inträde för honom och
hans fru. Kostnad för föreningen ca 700:- för maten.
Röstas igenom, Hanna kontaktar honom.
Musiker - Maja-Stina, opera, är bara med en stund och bjuds på middag. Övriga musiker har
gage på 999-1500/person
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Middag - klar, endast antalet gäster är kvar att beställa
Danslektion - Ludvig. Bjuds på middag. Nina W (ej med på mötet) är ansvarig.
Konferencier - Ja, balrelaterad person med bra stämma sökes till denna roll
7.2 Steampunkmässa, 9 januari 2016
Emil Jonassons band kan spela på mässan om frilagret täcker det mesta av resan, styrelsen
röstar ja till förslaget att använda det möjliga bidraget till bandet..
Bordsavgiften är sänkt sedan förra mässan till 50:-. endast en person inkluderad i bordsavgiften,
övriga betalar 30:- inträde.
Letar fortfarande fler workshops/föreläsningar mm, ett möjligt framträdande är steampunk
stand-up.
Förslag: kortare framträdanden på scen.
7.3 Årsmöte, vår 2016
Lokal
Frilagrets blackbox - preliminärbokad.
Tid
14.00 (framröstad)
Samling 13.45.
Revisorer
kontaktas av kassören
Ordföranden hänvisar till tidigare diskussioner om en ny ordförande varje år och uppmuntrar de
intresserade att kontakta valberedningen.
Möjligt att anordna event för medlemmar efter mötet på steampunkbaren. Hanna Å kollar upp
det.
Information om årsmötet ska in i nästa medlemsmail
7.4 Konvent, höst 2016
Behövs bilda arbetsgrupp. Den bör vara klar innan årsmötet i januari.
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7.5 Övriga event
GothCon
Hanna Å, Maria-José C och Mikael W är arrangörer.
Maria-José sköter anmälan
Möjligt samarbete med barnrummet på konventet
Lisebergsträff
Ordnas av medlem, ge tips om organisering
Samspel - ett spelkonvent, 31okt - 1nov
Kolla intresse
Subkulturfestival aug 2016 Trollhättan
Kolla upp om det är något för vår förening
Umeå Frostnight
händer igen, support av eventet

§8 Föreningsaktiviteter
8.1 Studiefrämjandet
Att göra:
Bokcirkel
Studiecirkel inför konvent
8.2 Medlemsträffar
Palmhuset
22/11 kl. 13
8.3 Läderverkstad
Behövs minst 5-10 personer, för få senast vi anordnade. Kolla intresse i facebookgruppen för
antal träffar/månad samt om någon vill organisera.
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§9. Organisering
9.1 Månadsmail
Konventgrupp
Gothcon-grupp
Årsmöte
9.2 Mailen - markera andras post som oläst så de vet att det är ett oavklarat ärende
§10 Övriga frågor
Hur länge finns medlemsinfo kvar när medlemsskapet gått ut. Förslag 1 år röstas igenom.
Henrik kollar upp mjukvara för att underlätta kassörens jobb med medlemsskap i föreningen.
§11 Mötets avslutande
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Styrelsemöte 15/12 2015
§1 Mötets öppnande
§2 Närvaro och röstlängd
Joakim, Åsa, Nina, Hanna
Sonja (ej rösträtt på mötet)
§3 Val av mötets ordförande, sekreterare och protokolljusterare
Ordförande: Hanna
Sekreterare: Sonja
Justerare: Åsa
§4 Godkännande av dagordning
§5 Tid och plats för nästa möte
Årsmötet lördag 23 januari, kl 14 på frilagret (Blackboxen)
§6 Genomgång av protokoll från föregående möte
Förra mötet (november) var det färre än hälften av styrelsen närvarande så inga beslut togs.
§7 Ekonomisk rapport
39 medlemmar
8506 kr på kontot (inväntar fortfarande ett par fakturor från balen)
§8 Kommande evenemang (öppna evenemang)
Göteborgs Steampunkmässa, 9 januari 2016
- kommer behövas lite personal på mässan för att ta inträde mm.
- vi skulle behöva fler workshops/föreläsare
- vi räknar med ca 4000:- i inträdesintäkter som bör spenderas på exempelvis workshops
- ca 15 utställare på marknaden, genererar ca 750:- intäkt i bordsavgift
- Frilagret betalar bandets resa från England
GothCon, Påsk 2016
- Det finns möjlighet att vi kan få sponsring till “XL” event (dvs projekt i störra, bombastisk
skala) av GothCon eftersom de firar 40 år.
- Bygga tevagn under eventet?
Steampunkkonvent, nov 2016
- Namnförslaget “Gothenburg SteamCon” antas
- Loggatävling, priset annonseras på mässan 9:e januari
- arbetsgruppen behöver bestämma mötesdatum, och komma igång
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§9 Föreningsaktiviteter (endast föreningsmedlemmar)
Årsmöte, 23 januari 2016
-

På frilagret i Blackboxen, kl 14.00
Max 50 pers får plats
Gör facebookevent
Medlemsmail
Budget: 1500:- till snacks/catering (ej alkohol) på steampunkbaren efter mötet, vi frågar
om vi kan boka ovanvåningen

§10. Organisering (mail, hemsida mm)
Måste testa om medlemmarna får mailen. Ska skicka ut mail om årsmöte.

§11 Övriga frågor
- Sekelskiftespicknicken
Bruk i baljan vill gärna att vi tar över organiseringen nästa år.
Förslaget antas. Event 6 juni 2016.
§12 Mötets avslutande
Åsa har kontrollerat texten

