Styrelsemöte för Steampunk Götheborg
Datum: 8/5-2017
Plats: Lokalen på Djurgårdsgatan 40
Närvarande: Mikael, Åsa, Hanna + Gunnar via telfon
1. Mötet öppnas
Öppnas
2. Godkännande av dagordning
Alla Godkänner
3. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
Mötesordförande – Hanna
Mötessektreterare - Mikael
4. Ekonomisk rapport
*Vi har 20 466,03kr på kontot i nuläget
5. Hantering av ersättning för utlägg
Ersättning för utlägg har rapporterats som betalning för tjänster – vilket blir fel. Skatteverket
har relevant text med rubriken ”Utlägg är inte omsättning”. Detta bör rättas för alla framtida
utlägg.
6. Uppdatering av webbsida
Webbsidan innehåller en del gammal text och en del felaktig information. Maria-Jose har
gått igenom sidorna, men sidan behöver fortfarande rättas.
1. Bortrensning av felaktig information – Hanna kollar på det
2. Nya texter – Hanna börjar kolla på att skriva nya texter
3. Medlemslistan – Vi kollar med Erika om det går att synka listor
4. Bilder på styrelsen – Alla i styrelsen skickar en bild på sig själva i steampunk kläder till
Erika 20/5-17
7. Posters och annat reklammaterial
Åsa har åtagit sig att fixa detta. Hur har det gått? - Åsas hund har har käkat upp
reklammaterial
8. Resultat av inventering
Vi behöver en inventarielista – både vad vi har i lokalen och vad folk har hemma. - Åsa
påbörjar med en lista
9. Medlemsutskick – Så länge listan inte är korrekt så är det svårt att skicka ut (Se6.3)
10. Nycklar till lokal
Alla i styrelsen skall ha nycklar till lokalen. - Det finns extranycklar i lokalen, dock behövs
det möjligtvis en extra för utlåning. Hanna, Åsa och Mikael har nycklar i nuläget.
11. Studiecirklar

1. Sätt datum för kurser så att de kommer igång
2. Gör en gemensam anmälan för kursledare
3. Hjälp andra att anmäla sig som kursledare
12. Andra aktiviteter
*Steampunk at the Mountain/Steampunk Dagen -Innan December, troligtvis i November
(kanske Oktober).
*Balen – Förslagsvis i början av nästa år
*Silversteam – 1-3/9
*Sekelskiftspicknigck – 6/6
*Subkult 16-17/6
*Geekpride 22/5
*Ångbåtsfikor – Första Lördagen varje månad
*Mini-kongress – (Augusti)
*Besök på Liseberg (Halloween/Jul) – Helst inte Lördagar
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor
14. Nästa styrelsemöte
8/6 klockan 18:00 (Möjligtvis senare om Ordförande inte kan 18)
15. Mötet avslutas
Avslutat
Justerat av Åsa 8/5

