Styrelsemöte för Steampunk Götheborg
Datum: 4/12-2017
Plats: Lokalen på Djurgårdsgatan 40
Närvarande: Peter, Mikael, Hanna, Gunnar
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
Peter respektive Gunnar
4. Ekonomisk rapport
Vi har 6068,63 kronor på kontot, men 4000 av dessa är ett lån från ordföranden.
5. Lokal
Spelets hus har kommit med ett moterbjudande till uppsägningen av lokalen. Den ena är att
vi får behålla rummet för 1500 kr/månad, den andra att vi får ett mindre rum för 600
kr/månad. Styrelsen beslutade att köra på det andra alternativet tills vidare, men vi skulle
behöva veta hur stort utrymme vi får, samt om vi kan lämna kvar till exempel möblerna i
det stora rummet så alla på Spelets hus kan använda dem. Styrelsen kommer be Åsa prata
med Spelets hus.
6. Uppdatering, Steampunkmässan
Frilagret vill att vi står för Montys resa och sedan fakturerar dem. Hanna har redan lagt ut
pengar, Mikael kommer skriva en faktura till Frilagret. 23 försäljare anmälda hittills. Tord
Caligari uppträder för 10 per såld entré-biljett.
Vi behöver ytterligare 7 personer till att stå i entrén. Vi kommer skicka förfrågan i
medlemsmailet, dessa personer erbjuds gratis entré i utbyte.
Vi vill gärna sälja merch i entrén. Mikael kollar upp kostnad för tekoppar med logotypen
på, Gunnar dito för pins. Preliminär maxbudget 1500 kr.
7. Bordsflaggor
Mikael skulle 3D-printa små bordsflaggor till Steampunk-fikorna mm, men detta har inte
hunnits med. Frågan bordläggs.
8. Övrigt
1. Alla aktiviteter som kostar 1000 kr eller mer måste ha ett budgetförslag som kassören
ska godkänna.
2. Det beslutas att säljarna på mässan inte ska få gratis te och kaffe denna gång
3. Inför nästa bal så föreslås att vi börjar arbetet och gör en budget tidigare, gör reklam på
Silwer Steam, mailar alla som inte betalat innan festen, kikar på alternativa lokaler.
9. Nästa möte 9/1 18:00
10. Mötet avslutas

