
Verksamhetsplan 2010/2011 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen kommer under året att ha som ambition att ha ett möte i månaden. 
Revisorernas kommentarer på arbetet för 09/10 kommer att ses över och följas upp, 
samt infogas i det månatliga mötets protokoll enligt önskemål. Styrelsen kommer 
fortlöpande kontrollera föreningens verksamhet och åtaganden. Rekrytering och PR 
åligger styrelsen att engagera sig i samt främja. 
 
Spelkvällarna på Universitetet 

Spelkvällarna kommer att fortsätta som vanligt, vissa kvällar kommer att 

vara för allmänheten för att kunna söka träffbidrag från Sverok. 
Bilda en arbetsgrupp kommer att sköta spelinköp och den löpande 

verksamheten på spelkvällarna. 
 
World in flamesgruppen 

Fortsatt löpande verksamhet. 
 
Little brother kevin (LBK) Dragon´s Dens figurspelsavdelning 

 Öka den dagliga verksamheten ännu mer genom fler arrangerade 
turneringar och andra spel-events. 

 Inte göra någon större satsning utöver det vanliga på att värva 
medlemmar utan ta hand om de medlemmar vi har och få dem ännu 

mer aktiva.  
 Investera i spellokalen, bland annat sätta in en ny säkrare dörr, mer 

hyllor och förvarningsutrymmen. 
 Arrangera ännu fler turneringar och dra igång en tour även för 

Warhammer fantasy. 
 Göra ett ännu större och ännu bättre Defcon 

 Fortsätta ansvara för att de stora figurspelturneringarna blir av på 

Lincon och se till att terräng finns till de stora spelen. 
 

 
DBA-gruppen 

Fortsatt löpande verksamhet. 
 

Victoria Noctis 
Kampanjen kommer att gå vidare på sin andra termin med förhoppning 

om god tillväxt under året. Det kommer att genomföras ett större 
arrangemang med inbjudna från hela landet. 

 
Kortspel 

Styrelsen skall försöka rekrytera engagerade medlemmar som kan starta 
upp kortspelsarrangemang såsom till exempel Magic the Gathering. 

 

LinCon 
Föreningen kommer att arrangerat spelkonventet LinCon 27. 



 
Spelveckan 
Föreningen kommer att ordna spelverksamhet på universitetet och en 

spelverksamhet på Arbis kulturhus. 
 

Riksmötet 
Föreningen kommer att skicka representanter till Sveroks riksmöte 2010. 

 
 

 

Stadsbiblioteket 
Fortsatt löpande verksamhet. Vi kommer inventera spelen för att få 

kompletta utgåvor. 
 

Arbis 
Starta upp en spelverksamhet på Arbis kulturhus för att få in de unga i 

föreningen och spelhobbyn. 
 

Hemsida 
Vi kommer att göra en ny hemsida både för Dragon’s Den och LinCon 

Vi kommer också att utöka användandet av vår webbutik. Butiken ska ta 
hand om all betalning inom föreningen. 

 
Studiefrämjandet 

Vi kommer att inleda förhandlingar med Studiefrämjandet om utökad 

verksamhet. 
 

Arrangörsnätverk 
Skapa ett nätverk för spelarrangörer på konvent. 

 
Samarbete 

Vi kommer att verka för ett större samarbete med andra föreningar inom 
spelhobbyn. 


