Styrelsemöte för Steampunk Götheborg
Datum: 8/6-2017
Plats: Spelets Hus
Närvarande: Peter, Gunnar, Hanna, Mikael, Åsa
1. Mötet öppnades 18:10
2. Dagordningen godkändes
3. Peter valdes till mötesordförande, Gunnar till mötessekreterare, Hanna till Justerare
4. Ekonomisk rapport: Hyran för den här månaden har betalats, 2 medlemsavgifter plus
workshop-betalningar. Vi har totalt 16 266,03 kr men går cirka 4500 kr back varje månad.
5. Utvärdering picknick: Mikael var där. Det var färre människor där än förr, vi misstänker
bristen på aktivitet att vara anledningen.
6. Uppdatering av hemsidan. Peter har fört in de texter han hittat. Vi beslutade att i
fortsättningen lägga upp nyheter på hemsidan och sedan länka till den i FB-gruppen för att
driva trafk. Vi funderar även för att skippa den medlemslista som ligger på Drive och istället
endast köra på den som är på hemsidan.
7. Posters och annat reklammaterial: Beslut skjuts upp.
8. Kostnad för lokal och hur vi hanterar det: Vi använder den för lite för att motivera
kostnaden. En möjlighet är att istället ha lokalen öppen så att Spelets Hus kan använda den,
vilket skulle reducera kostnaden och ta bort eller magasinera dyrare föremål. Vi beslutar att
minska kostnaden för lokalen och prata med Spelets hus, antingen genom att öppna upp
lokalen eller genom att dela den med en annan grupp eller förening.
9. Resultat av inventering: Ej genomförd.
10. Medlemsutskick: Vi vill köra ett i månaden, första dagarna i månaden. Första utskicket gick
ut i veckan. Gunnar sköter utskicket.
11. Studiecirklar: Hanna har haft ett tillfälle. Vi vill sikta på att lägga upp bilder på FB och
hemsida så folk blir nyfkna.
12. Andra aktiviteter
- Balen: 21a oktober ligger på förslag. Maria är ytterst ansvarig, Peter erbjuder sig att hjälpa
till.
- Novelltävling: Temat är Tävling. Vi släpper tävlingen i samband med nästa medlemsmail
och kör till december. Målet är att ha prisutdelning på mässan före Steampunk at the
mountain.
- Subkult: Åsa är på plats på fredagen, Gunnar ansluter på lördag.
- Eventuellt kommer vi köra ett mini-konvent. Peter utarbetar en plan.
13. Övriga frågor:
Aktivitetsnivå – vi måste kommunicera till medlemmarna att vi i styrelsen inte har tid att
hålla oss på samma aktivitetsnivå som tidigare. Vi vill bjuda in medlemmarna till

styrelsemötena och entusiasmera dem att skapa egna event och studiecirklar. Den
informationen bör läggas upp på hemsidan.
14. Nästa styrelsemöte: 3/7 18.30
15. Mötet avslutades 19:19

Sekreterare Gunnar Carlström

Justerare Hanna Ågren

Ordförande Peter Bengtsson

