Styrelsemöte för Steampunk Götheborg
Datum: 14/3-2017
Plats: Lokalen på Djurgårdsgatan 40
Närvarande: Peter Bengtsson, Åsa von Essen, Maria-Jose Correa,
Mikael Wiktorsson
1. Mötet öppnas 18:10
2. Dagordningen godkänns enhälligt
3. Val av mötesordförande samt mötessekreterare: Peter Bengtsson på båda posterna
4. Ekonomisk rapport
Inte så mycket har hänt.
På kontot: 30352,32kr
4500kr har betalats i hyra
4 medlemsavgifter har inkommit
Faktura för webbsidan har betalats (315kr)
Mikael skall ta hand om betalning från Lupina
5. Uppdatering av webbsida
1. Bortrensning av felaktig information – Maria skickar detta till Peter
2. Nya texter: Ansikten! Få med bilder på folk och aktiviteter där man ser människor.
3. Medlemslistan – skall synas för alla medlemmar.
6. Posters och annat reklammaterial
1. Peter kontrollerar visitkort så att Åsa har dem
2. Åsa fixar och lägger i lokalen
7. Forum – behöver vi ett sådant?
Det låter bra att ha, bör ordnas på webbsidan. Peter säger till Erika att vi vill ha det.
8. Resultat av inventering
Ingen har orkat fixa det än. Vi skjuter till nästa möte.
9. Medlemsutskick: Skjuter vi till nästa möte.
10. Nycklar till lokal
Beslut om att göra kopior till samtliga styrelsemedlemmar samt en extra. Enhälligt.
11. Studiecirklar
1. Hitta cirkelledare. Åsa är ansvarig, men tar hjälp.
2. Hitta deltagare – prova Facebook samt gör medlemsutskick. Gratis för medlemmar (sans
materialkostnad). 30kr för övriga.

12. Minikonvent
1. Vi tror att vi kan använda lokalen
2. Max 30 personer här? Kan bli trångt.
3. Inte mer än 100kr i medlemsavgift – får se till att ordna någonting för det.
4. Kan inte ha café/bar el.dyl. i lokalen
5. Försök hålla det i Augusti, men efter medeltidsveckan.
6. Peter gör en mer detaljerad plan och frågar efter hjälp att hitta på aktiviteter.
7. Exempelaktiviteter: Teprovning, presentation, stafettnovell
13. Andra aktiviteter
1. Bal – Maria vill organisera en bal, men inte själv.
1. Peter hjälper gärna till att planera och med webbsida.
2. Maria blir ansvarig och lovar ett peka med hela handen för att se till att hon får
hjälp.
3. Åsa gör en lista på lokaler som kan vara lämpliga.
4. Datum: Någon gång kring allhelgonahelgen.
2. Teduell på SF-bok
1. När?: 25:e mars, kl. 13-16? Peter hör efter om det fungerar.
2. Vilka?: Åsa och Maria kollar om de kan. Väntar med att bestämma tills vi vet vilka
som kan.
14. Övriga frågor
1. Vet någon vem någon är? E-post till någon saknas och det vore bra att hitta den
eftersom han ville hålla en studiecirkel.
15. Nästa styrelsemöte: torsdagen den 6:e april kl. 18
16. Mötet avslutas: 19:41

