Styrelsemöte för Steampunk Götheborg
Datum: 7/11-2017
Plats: Lokalen på Djurgårdsgatan 40
Närvarande: Peter Bengtsson, Maria-José Correa, Hanna Ågren, Mikael Wiktorsson, Gunnar
Carlström
1. Mötet öppnas 18:24
2. Godkännande av dagordning: Enhälligt
3. Val av mötesordförande samt mötessekreterare: Peter & Hanna
4. Ekonomisk rapport
1468kr 63 öre på kontot
Hyra ska betalas på
5. Balrapport
Inkomster:
12* medlem 550 = 6600
6*icke medlem 600 = 3600
Hanna = 550
En icke betald
Total inkomst: 10750
Utgifter:
20 st personer *368 = 7360
Musiker kostade = 3500
Extra buffé: 6* 368 = 2208
Utgifter totalt = 13068
Totalt = -2318
Slutsats:
- Vi får vara bättre på att be folk betala innan
- Lägre utgifter nästa år?
- Ute i bättre tid om vi gör det igen
- De som var med uppskattade det
- Diskussion om fotodelning på facebook, kanske bör lägga ut en ”vett och etikett” notis om
att det är bäst att fråga när man fotograferar om det är ok att lägga ut online etc.

6. Steampunkmässan
Frilagret är bokat 27 januari
Inträde: 40kr, 10kr för barn under tretton år
Bordsavgift: medlemsskap i föreningen
Hanna har möte med frilagret 4e dec
Underhållning:
Tord Caligari (10kr/inträde)
Lord Monty – teduell?
3D experience
Vi behöver:
Bord
Affischdesign (med frilagrets logga)
Workshops
Föreläsning
(Teapot racing?)
(Steampunk-brädspel om det finns plats)
Reklam: Affischer, facebook (både egna och andras sidor), hemsidan, medlemsmail, GP
7. Resultat av inventering: Bordläggs
8. Studiecirklar: Bordläggs
9. Andra aktiviteter
SF-bokhandeln ihop med fikatillfälle i framtiden
(workshops, teduell, steampunkböcker, brädspel)
Besöka jul på Liseberg – Hanna lägger upp event sön 10 dec, kl 14
GothCon (Påsk)
- Kolla med Gobo (eller annan spelförening) om de vill vara med och ha med spel – Hanna
kollar om hon hinner
- Ta med kulisserna, om vi får rum
- Fotohörna
- Teduell
Geek pride (maj)
Sekelskiftespicknick (6 juni)
Picknick på subkult (aug) ?
Föreningsbesök på Silwersteam (tidigt i september)

Bal (?)

10. Datum för årsmöte
28 jan på steampunkbaren, Hanna pratar med dem om tid (14-16)
11. Övriga frågor
Hur ska vi göra med ekonomin?
2000kr/månad lokal
Används endast styrelsemöten och förvaring
Styrelsen beslutar att säga upp lokalen, och att det ska stå i medlemsmailet minst en månad
innan kontraktets utgång att de som skänkt saker kan hämta upp dem.
Föreningens saker - vad behöver vi:
Allmänt:
Kassaskrin
Servis
Skylt
GothCon
Kulisser
Möbler
Dekoration
(Åsa kan fråga om spelets hus skulle kunna tänka sig att husera möbler och kulisser som
utsmyckning, så länge vi kan använda dem till event ett par gånger om året, samt säga upp
kontraktet.)
12. Nästa styrelsemöte
Måndag 4:e dec, 18.30
13. Mötet avslutas ca. 20:20
Avslutat

