Styrelsemöte för Steampunk Götheborg
Datum: 3/7-2017
Plats: Lokalen på Djurgårdsgatan 40
Närvarande: Hanna Ågren, Peter Bengtsson, Mikael Wiktorsson
1. Mötet öppnas: 18:38
2. Godkännande av dagordning: Enhälligt
3. Val av mötesordförande samt mötessekreterare: Peter på båda posterna
4. Ekonomisk rapport
+1 medlemsavgift, totalt 16366,03kr till förfogande.
5. Hyresform för lokalen
Än så länge inget svar. Styrelsen förföljer styrelsen.
6. Posters och annat reklammaterial
Inga nyheter – frågan skjuts till nästa styrelsemöte. Gamla posters kan dock fungera som
dekoration i lokalen.
7. Medlemsutskick
Gunnar skulle göra, men han är inte här. Punkter att ta med:
1. Flytta ångbåtsfikan till Café Sirius (SF-bokhandelns café)
2. Hanna håller studiecirkel i att bygga miniglaskupoler den 11:e
8. Studiecirklar – hur har det gått hittils?
1. Det har inte gått bra alls. Första tillfället var det 4,5 deltagare närvarande och andra
gången var det 0 deltagare närvarande.
2. Hanna håller en studiecirkel i att bygga miniglaskupoler den 11:e
3. Mikael kan i princip hålla en studiecirkel om 3D-skrivare
9. Andra aktiviteter
1. Balen
1. Hanna pratade med Frilagret om en möjlig mässa samma dag. Det går inte på
Frilagret iallafall.
2. Kanske hålla en 2:nd hand mässa/loppmarknad (endast gamla saker, inget
nyproducerat) i lokalen? Men passar kanske inte med balen.
3. Peter har inte lyckats ringa Maria än – det skall han göra snarast.
2. 2:nd-hand mässa/loppmarknad efter balen? Hanna spånar och fundrar, hon vill dock
gärna ha lite förvarning iallafall så det vore bra om balen blir organiserad innan.
3. Ångbåtsfikor flyttas till Café Sirius.
4. Steampunk at the mountain är spikat till den 21:e januari 2018. Hanna får hit Prof.
Elemental om det går och vi vill se om han kan signera på SF-bok också mot att de
sponsrar lite. Peter och Hanna pratar med SF-bok.

5. Öl-provning på steampunk-baren (eller ginprovning!) i samband med
Steampunk@Mountain?
10. Övriga frågor: Inga övriga frågor
11. Nästa styrelsemöte: 3:e augusti kl. 18:00 i lokalen.
12. Mötet avslutas 19:45.

