Styrelsemöte 2 ht. 2017
8/10 dragarbrunnsgatan 62
Närvarande: Toivo, Minna, Suvi, Josefina, Erik, Lovisa
1. Mötet öppnas
Minna förklarar mötet öppet kl. 15.39
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen skickades ut igår men det finns inga regleringar. Vi provar idag
att ha punkt 5 och 6 som olika punkter. Två övriga frågor läggs till.
3. Val av justerare tillika rösträknare
Lovisa och Suvi
4. Adjungering av hord
Inga adjungeringar då horden inte är här.
5. Uppläsning av föregående protokoll – Ordförande
Erik anländer kl. 15.43
Under föregående möte pratades de bl. a om studiecirklar, drive, nycklar,
Eriksblot, reccegaskunderhållning med middag som då låg nära i tiden,
affischer, nyhetsbrev, höstens planering, och städdagar.
6. Uppföljning av föregående protokoll – Ordförande
Studiecirklar – väntar med uppföljning tills Madde är med. Minna nämner dock
att det är bra om manusgruppen börjar med skriva närvaro vid sina möten.
Toivo berättar att de redan gör det, men att de vid vissa möten bara är två
stycken vilket är för få för att få räknas som en träff. Mötet diskuterar att man i
efterhand får bestämma vilka träffar man ska registrera i så fall.
Driven – Minna har lagt upp länk och lösenord i facebookgruppen. Lösenordet
är bytt och ska hållas inom styrelsen. Om fler utanför ska ha tillgång till
gruppen så skickas bara länken. Minna lägger upp en länk i nonsensgruppen.
Nycklar – alla har nu.
Eriksblot – har en egen punkt, diskuteras senare.
Storspex – några poster kanske hittats. Fortsätta jaga producent.
Reccemottagning – Ingen av de som skrev upp sig på maillistan har kommit
på något onsdagsmöte. De har inte heller svarat på något av de mail som Erik

har skickat ut. Erik ska skicka ytterligare något mail om de kommande
onsdagarna. Kanske göra ett facebookevent för onsdagsmöte?
Affischerna är klara och godkända av Nationen, det finns flera kvar. På Blåsen
och Ångan har det satts upp affischer. En person har värvats genom affisch!
De fungerar!
Terminspanering finns – ska kanske läggas upp tydligare i facebookgruppen.
Investeringar - Diskussionen och beslutet får vara vilande tills det finns en plan
för förrådet, och hur mycket plats som finns samt hur mycket pengar som
behövs för att rusta förrådet.
Datumförslag till kommande möten kommer idag. Alla håller med om att vi kan
vänta med beslut på investeringar.
7. Ekonomisk rapport – Kassör
Josefina berättar om hur mycket pengar NoNSEns har. De två största
kostnaderna för NoNSEns under året är storspexet och Eriksblotet. Även om
storspexet ska och brukar gå runt, så sker en stor del av kostnaderna innan
storspexet, därför måste pengar finnas innan. Med storspex och EB borträknat
finns en ungefärlig summa på hur mycket pengar spexet har att röra sig med.
Josefina nämner att för framtida investeringar kan det vara bra att vänta på
pengar från studiecirklar vilket kanske inte blir förrän runt jul. Mötet håller med,
men tycker att själva beslutet för en eventuell investering gärna får tas innan.
8. Meddelanden – kortfattad runda med uppdateringar utöver det som
kommer diskuteras
Minna – Minna har kollar om det är ok att ha kylen i förrådet, vilket det är.
Glada utrop från resten av mötet – vi kan få kall dryck!
Toivo – berättar om manusarbetet. Toivo är mest ansvarig eftersom han haft
möjlighet att vara närvarande på flest möten, och är dessutom mest hysterisk
över att manuset ska bli klart. Kanske att Johannes ska få lite mer ansvar.
Toivo - berättar om hemsidan, den har programmerats om lite. Han ska lägga
in lite om vad ett spex är egentligen, så att folk som inte vet vad spex är för
något kan få info. Lösenorden för alla styrelsens mailkonton har ändrats och
ett spamfilter och lagts till. Om man vill ha bort spamfiltret ska man prata med
Toivo. Josefina undrar om Draken Eriks facebookkonto, vad det ska användas
till och av vem. Frågan läggs till under övriga frågor.
Lovisa – berättar om opraktiskheten kring reccemiddagen när NoNSEns inte
fick mat, men det löste sig på annat sätt. Nu flyter det på bra och arbetet inför
Eriksblotet går bra. Det behövs ett datum inför exspexrextexmexet, frågan
läggs till på övriga frågor.
Erik – Jobbar för tillfället på att hitta workshopmänniskor. Elisa kan hålla i ett
impro. Annars har Erik bra koll på vad som ska hända resten av terminen.
Minna undrar om de nya som kommit har blivit inskrivna i medlemsmartsikeln,

Erik svarar att de har det. Minna har ett önskemål om att medlemsmatrikeln
ska sorteras, gärna i alfabetisk ordning på antingen förnamn eller efternamn
för att underlätta arbetet med studiecirklar.
Josefina – Josefina frågar de andra hur de ställer sig till att folk skriver upp sig
på krita för dryck. Minna frågar om det varit problem med att få in betalning
från de som skrivit upp sig, Josefina svarar att det inte varit några problem.
Mötet kommer överens om att det ska fortsätta som tidigare, att även folk
utanför styrelsen får skriva upp sig. Minna undrar om det finns några tider för
att gå till banken, Josefina svarar att det just nu är svårt, det får göras senare.
Minna undrar om man kan ha något annat än kakburken i kylskåpet, eftersom
kakburken tar väldigt mycket plats. Josefina ska fixa det.
Suvi (matrix) – Det finns saker som lånats ur kulissförråder som inte lämnats
tillbaka pga att kulissförrådet är låst. Minna säger att Suvi kanske kan maila
och be om att det ska låsas upp. Vajan vill låna ljusslingor till Härken, men
Suvi har inte hittat dem. Minna och Lovisa ger tips på fler ställen att leta på.
Suvi undrar angående de som vill låna popcornmaskinen, de har inte hört av
sig än. Josefina ska påminna dem. Det är A-laget och Ypsilon som vill låna till
en av sina sittningar.
Suvi (Barbarbar) - Det finns nu cider, läsk och öl i förrådet, som dessutom
snart är kalla! Det ska även sättas priser på dem. Suvi och Josefina ska kolla
upp priser.
9. Förrådet – Matrix
En fasa. Kanske behövs det två onsdagar för att gå igenom allt, tex färger, vad
som finns och vad som behöver slängas. Även arkivet kan ta mycket tid,
VHS:erna ska digitaliseras om det inte redan är gjort. Arkivgenomgång kan
göras på en onsdag då genomgången kan börja tidigare än det vanliga
onsdagsmötet och kanske sluta först när klubben stänger.
Erik ska vara med i planeringen, det är bra om städdagarna inte är två
onsdagar i rad och inte heller blir istället för en impro-onsdag.
Förslag till beslut: Att under höstterminen gå igenom arkivet och färgen som
finns i förrådet.
Beslut: Mötet godtar förslaget.
10. Ljusförrådet
Mycket där som inte används, men ingen i styrelsen som har koll på vad som
inte används. Det vore bra om Sascha kan rådfrågas om vad som är
användbart, vad som ska slängas och vad som kan säljas. Om det blir mer
plats i ljusförrådet så kan även de lampor som för närvarande är i det vanliga
förrådet förvaras i ljusförrådet.
Förslag att på en städonsdag bjuda in Sascha, och så får någon hjälpa honom
med ljuset.

Minna undrar om någon känner någon annan som har koll, Lovisa nämner att
de tekniska föreståndarna även bör ha koll. Minna föreslår att vi i första hand
frågar Sascha. Lovisa tar på sig att kontakta Sascha. Om inte Sascha kan
någon av våra städonsdagar, men någon annan gång, så får genomgången
ske då istället, och någon ställa upp och hjälpa till då.
11. Teatersport
NoNSEns har tagit på sig att anordna teatersporten nu i höst. Det behövs
datum för själva teatersporten och även datum för planering då folk från andra
föreningar kan få vara med och planera. I samband med teatersporten ska det
även vara en enklare sittning där förtjänstmedaljer ska delas ut.
Minna undrar om vi vill ha det på en onsdag då vi redan har teatern, eller
satsa på en annan dag. Mötet kommer fram till att det helst inte ska vara en
onsdag. Inte heller en fredag då vi konkurrerar med andra event. Det mest
perfekta vore att ha discot och därefter ha sittningen i F3an. Även gamla salen
skulle gå bra, och i tredje hand teatern
Datumförslag: 16/11, 20/11, 23/11, 27/11. 16/11 är sist i prioriteringen. Börjar
med dessa datum.
Planeringsdatum som förslagsvis ska vara relativt snart. Förslagsvis nästa
lördag, 14/10 vid lördagsfikat, gärna i teatern. Alla styrelsen förväntas komma
på planeringsmötet, men annars meddela Minna om man inte kan komma.
12. Eriksblot
Thorgården är bokad 3-5 november. Minna förklarar lite hur det ser ut på
thorgården och runt omkring och var det ligger.
Pris för deltagande – 230 kr.
Budget
Mötet är överens om att NoNSEns kommer att gå minus på EB för att priset
per deltagare ska bli rimligt. Hur mycket som kommer att behöva läggas ut
beror på antalet deltagare, med 10 deltagare kommer det kosta NoNSEns
nästan 4500 kr.
Mat
Pyroteknik
Lekar, aktiviteter
Dekor lördagsmiddag
Hyra

130/person
20 kr totalt
100 kr totalt
50 kr totalt
5300 kr totalt

Budgetfördelning – se föregående punkt.
Sista anmälningsdag – Lovisa vill gärna ha en vecka innan, 27 november,
vilket mötet tycker låter bra.
FB-event - vem uppdaterar? - Toivo fixar det, han ska även lägga upp infon
på hemsidan.

lämplig rekvisita att bränna - Suvi ansvarar. Finns en låda i förrådet med
saker som ska bort/brännas. Det ska finnas tillräckligt för att alla i styrelsen
ska kunna elda något. Möjligen ha någon ”återvinning”.
brännbar bokföring – Josefina kollar upp.
pyroteknik - Sara fixar. Lite rökbomber och bakpulver.
kvällsaktivitet fredag – En temaenlig äventyrsrunda som avslutas med blotet.
Minna undrar hur det ser ut med mantlar. Erik och Toivo kan få tag på varsin
från FysKam. Det finns en mantel i förrådet, Josefina kan förmodligen få tag
på två Harry Potter-mantlar.
övriga aktiviteter - Hur mycket planerad tid vill vi ha? På lördagen ska maten
hinna lagas och reccarna ska hinna öva på sitt spex. Frukost, aktivitet, fri tid,
aktivitet, fixa sig inför middagen, middag. Går inte att alla är med hela tiden.
Mötet kommer fram till 2x2 aktivitetspass. Cluedo och sedan andra lekar.
Middagen planeras till ca 19-20.
Under söndagen ska det hinnas städas, förmodligen hinns inget annat med.
Tema - Flyg? Drakar? Draken Erik? Drömmar? 80-tal? Äventyr? Reality-TV?
Temat ska vara för middagen, men kan involveras i någon av de andra
aktiviteterna om man kommer på någon bra idé.
Diskussion om de olika temana. Drömmar kopplas till manus, även äventyr,
reality-TV och flyg gör det. Draken Erik är mer att förankra NoNSEns historia
och tradition bland nya medlemmar.
Röstning. Öppen omröstning med 2 röster var. Drakar och äventyr får lika
många röster. Efter diskussion kommer mötet fram till att ha äventyr som tema
på aktiviteter och Drakar som tema på middagen.
Bil – Lovisa har.
Mat - Lovisa har ett förslag. Om man är villig, så bakar man något till EB.
Öppet om man har intresse av det. För helgen generellt.
Dryck - Endast till lördagens middag. Inhandlas på systemet. Suvi fixar en
planering, om hon vill ha hjälp så hugger hon tag i någon annan i styrelsen.
13. Tygkassar o dyl.
Intresse finns, gärna för en tygpåse som är lite hållbarare. Om det ska bli gjort
måste det kollas upp vem som kan trycka, vad som ska tryckas, vilket
material, vad det skulle kosta.
Josefina tar på sig att kolla upp möjligheterna för vad det ska kosta, om det är
möjligt osv.
14. Nationens jubileum
8-11 november firar nationen 190-årsjubileum. Kolla intresset på onsdag om
hur intresset ser ut, om nonsens ska gå på onsdagens författarafton eller göra
någon annan aktivitet. De andra aktiviteter som är under jubileumsveckan
kommer förmodligen locka mycket folk, särskilt luncherna, och blir därför inget
som NoNSEns kommer försöka gå på.

15. Storspexet 2018
Minna ska göra en produktionsgrupp på facebook. Det största är att hitta
någon/några som vill producera. Intresse finns för några poster. Minna vill ha
ett sista datum för när producentrollen ska sättas. Om en producent inte hittats
vid ett visst datum så får förra årets lösning göras igen, där styrelsen tar på sig
producentrollen.
6 november får bli sista datumet för att hitta producent. Producentrollen ska
vara uppdelad i tre som tidigare året, vilket betyder att om bara en producent
hittas så tar styrelsen på sig de övriga två producentrollerna. Ungefär samma
uppdelning som förra året.
Lokalbokning, 13 – 18/4 ska bokas för föreställningarna, 19 städdag men
trattarna kan spela på eftermiddagen, lokal för gala på lördagen 14onde. Helst
inre läs, men även Strömholms och sen discot skulle gå bra. Minna skriver och
frågar om bokning, även lokal för städsexan. Lovisa mailar om gala-lokalen.
16. Propaganda
Årets styrelse är en styrelsemedlem kort – ingen propagandaminister vilket
betyder att hens uppgifter hamnar på resten av styrelsen. Bl a göra fb-event till
nästa improonsdag.
I facebookgruppen borde det finnas aktuella bilder på vad vi gör. Toivo har lagt
inte lite bilder på hemsidan. Minna riktar denna uppmaning till alla som har
roliga bilder på saker som görs med spexet. Bilderna kan även skickas till
Toivo om man tycker att det skulle passa på hemsidan. Använt sunt förnuft om
huruvida de som är med på bilden är ok med att den publiceras, sunt förnuft är
ok i specifika fall (efterhandskommentar: Att låta bli något för att det är sunt
förnuft låter väl som sunt förnuft?)
Affischer finns. Att sätta upp dem kan värva nya medlemmar – bara en ny
medlem är väldigt värdefullt! Till nästa termin kan nya göras, Minna har en idé
om en ny till nästa termin, ”spex up your life”
NoNSEns kommer finnas med i nästa NV, Minna har skickat in texter som
Toivo skrivit.
17. Övriga frågor
Förrådsrunda - Minna förklarar vad en förrådsrunda är för något.
NoNSEns ska rösta för måndagen 20/10, men om det blir en fredag så
kollar vi med nationen om det går då. Vad NoNSEns ska göra hänger
på vilket datum det blir.
Förrådssammarbete. Teaterkonventet har även ett förrådssammarbete,
där föreningar kan skriva in vad de har för något. Mötet tycker att
NoNSEns ska delta, men att det som finns i förrådet kan skrivas in i
väldigt grova drag och eftersom vid städning.
Jobba tillsammans eller gå på en gask tillsammans. Mötet kommer fram
till att satsa på att gå på någon gask i vår istället. Om intresse finns för

att göra något i höst så blir det kanske jubileumsbalen. Folk får fundera
vidare på intresse för jubileumsbalen.
Draken Eriks facebook – ska endast för marknadsföring. Josefina ska
försöka få tag på lösenordet.
Exspexrextexmex – Minna ska maila och försöka få en lördag i januari.
18. Ordet fritt
3-2-1, ingenting!
19. Kommande möten
Avstämning på Eriksblotet
25/10 efter onsdagsmötet.
17/11 kl. 17, ordinarie novembermöte.
7/12 kväll, ordinarie decembermöte.
Datumen godkänns av mötet
20. Mötes avslutas
Minna avslutar mötet kl. 18.31
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