Styrelsemöte för Steampunk Götheborg
Datum: 2/2-2017
Plats: Café du Nord
Närvarande: Peter Bengtsson, Gunnar Carlström, Hanna Ågren,
Mikael Wiktorsson , Åsa von Essen

1. Mötet öppnades 18:05
2. Dagordningen godkändes
3. Peter valdes till mötesordförande, Gunnar till mötessekreterare
4. Mötesrutiner och mötesbokning: Vi kommer i fortsättningen använda handuppräckning för
att begära ordet, samt föra tillbaka ordet till ordföranden varje gång. Vi kommer också
försöka sätta i system att alltid boka in nästa möte under innevarande möte.
5. Ekonomisk rapport: Föreningen har fått in en summa på 4300 kr i kulturbidrag. Totalt har vi
nu 35 761,31 kr på kontot samt 4700 kr i kontanter. Dessa kontanter kommer föras in på
kontot. Hanna kommer i samråd med Mikael att göra ett budgetförslag för kommande
kostnader inför nästa möte.
6. Ellen Wallman avsäger sig sin plats i styrelsen. Övriga styrelsen har inga invändningar.
7. Redovisning av pågående projekt: Åsa redovisade följande om rummet vi tänkt hyra på
Spelets Hus – Vi får de tre första månadernas hyra (4500 kr/månad) betalade av
Studiefrämjandet, efter det måste vi gå runt själva med hjälp av studiecirklar. Planen är att
studiecirklar kommer vara gratis för medlemmar men ej för utomstående. Vi kommer
försöka dra igång cirklar innan sommaren.
8. Vem hanterar e-posten?: Gunnar kommer hantera mail, och därmed också medlemsutskick
och medlemslista/påminnelser om medlemsavgift. Gunnar kommer ändra lösenord till
mailen och skicka till övriga styrelsen via sms.
9. Syfte med, och poster i, föreningens medlemslista: Vi beslutar att telefonnummer bör stå
med i medlemslista, men att man bör kunna välja om det ska vara synligt för övriga
medlemmar. Telefonnummer kommer att begäras av alla medlemmar som registrerar sig
från och med nu, vi kommer dessutom uppmana alla gamla medlemmar att registrera sina
telefonnummer.
På grund av ändrad lagstiftning så måste föreningen innan juni skriva ut vad personuppgifter
som vi lagrar kommer användas till, samt vilka som kommer ha tillgång till dem. Peter tar
på sig att ordna detta.

10. Reklam för föreningen: Vi behöver hålla en viss aktivitetsnivå för att synas. Vi tror att
studiecirklar, samt att vi nu kommer ha en fysisk lokal, kommer hjälpa oss med detta. Vi
kommer också trycka info-affischer på Studiefrämjandet, 20 st A3, 50 st A4. Designen som
vann tävlingen förra året kommer att användas.
Styrelsen beviljar en budget på 200 kr för en A3-ram samt dekorationer för en info-affisch att
hänga upp på Steampunk Bar.
Vi vill även trycka visitkort. Åsa kollar om sådant papper finns att tillgå på Studiefrämjandet.
På förslag ligger en teduell utanför SF-bokhandeln. Styrelsen lägger en budget på 200 kr.
Vidare planering bordläggs tills vi pratat med SF-bokhandeln, vilket Peter kommer göra.
11. Forum, Google Community eller liknande: Beslut bordläggs tills nästa möte.
12. E-post om nyårsfirande från Tanya: Vi vill inte ha huvudansvar för något stort event, men
backar gärna upp. Vi kan bidra med marknadsföring gentemot vår grupp. Hanna svarar
henne.
13. Möjligheter till samarbeten/rabatter:
1. Tip the Velvet – Positiva, men kräver konkret förslag.
2. SF-bokhandeln – Dito. Förslagsvis rabatter på specifika event.
3. Steampunk Bar: Öppna för samarbeten, uppklädda har redan 10% ibland. Hanna pratar
med dem.
4. Viktorianska föreningen: har få egna aktiviteter just nu. Vi bör pusha våra event och
studiecirklar på deras sida, så känner de att de har aktiviteter, samt kanske genererar nya
medlemmar till oss.
5. Clubb Cosmos: Kräver också konkreta förslag. De är intresserade av till exempel
novelltävling. Peter sköter kontakten.
14. Aktiviteter:
1. Geek Pride – Åsa frågar om Agneta kan ansvara. Beslut inväntar svar.
2. GothCon – Mikael organiserar med hjälp av Gunnar. Mikael uppmanas också skriva en
lista på vad han behöver hjälp med.
3. Steampunkdagen - Bordlägges tills svar erhållits från Berg 211.
4. Sekelskiftespicknink – Event finns på Facebook och Google-kalender.
5. Bal – Inget bestämt ännu.
6. Minicon – Mindre tillställning med ett par aktiviteter och festligheter. Peter gör mer
konkret förslag till nästa möte.
7. Ångbåtsfika – Inga förändringar nödvändiga. Ett antal event upplagda. Det är bra om tre
åt gången läggs ut. Hanna fortsätter sköta detta.
8. Hantverkskvällar – Har för närvarande för få deltagare. Man kan köra i samband med
event, samt göra längre kurser/cirklar. Gunnar pratar med Annika om möjliga förslag.
9. Besök på Liseberg vid Halloween/jul – Inte akut. Åsa sköter event och schema.
10. Besök på High Chaparral – Gruppresa/medlemsresa. Mikael och Åsa organiserar.
11. Åka ångbåt – Bordläggs.
12.Novelltävling – Hanna och Peter organiserar med Clubb Cosmos.
13. Studiecirklar – Vi behöver cirka 10 cirkeltillfällen á 3h per vecka för att få ihop till hyran.
Styrelsen diskuterade ett antal möjliga cirklar och evenemang.

15. Övriga frågor:
- Uppföljning av möten: Peter skickar ut uppföljning och påminnelser i samband med
nästkommande dagordning.
- Inventarier: Alla styrelsemedlemmar upprättar en lista på de av föreningens inventarier
som de för närvarande huserar.
- Beslut om rum hos Spelets Hus: Utöver de pengar vi får in på cirklar kan vi också få in
cirka 10 000 kr per mässa, samt höja medlemsavgiften om det behövs. Styreslen beslutar att
tacka ja till rummet från och med mars. Åsa kollar upp hur lång uppsägningstiden är.
16. Nästa styrelsemöte sätts till 1/3 2017 klockan 18.00 i nya lokalen.
17. Mötet avslutas 20:06.

