
Verksamhetsberättelse 2010/2011 
 

Styrelsen 
 

Styrelsen har träffats cirka en gång i månaden under året. I styrelsen har suttit 

Mats Ström (ordf), Carl Dickfelt (kassör), Andreas Johansson (sekreterare), 

Conny Backlund, Daniel Jensen , Ole Olegaard, Martin Berggren samt Viktor 

Karlsson. 

 

En policy för handkassor skapades inför Lincon. 

 

Styrelsen utsåg Martin Berggen till PUL – ombud. 

 

Spelverksamheten 
 

Spelkvällarna på Universitetet 

Vi arrangerade spelkvällar på i D-huset utanför biblan på universitetet varje 

måndag. 

Det har bildats en arbetsgrupp som sköter spelinköp och den löpande 

verksamheten på spelkvällarna. 

Genomförde brädspelkonventet SälCon. 

En del träffbidrag har sökts av Sverok för spelkvällarna. 

Många nya spel köptes in. 

En förteckning över föreningens brädspel gjordes. 

 

World in flamesgruppen 

Två spelgrupper har slagits ihop till en som haft löpande verksamhet under året. 

 

Little brother kevin (LBK) Dragon´s Dens figurspelsavdelning 

Aktiviteter nästan dagligen med spelande av figurspel men även en del andra 

spel. 

Medlemsantalet har gått ner någon sen förra verksamhetsåret. 

En stor satsning på att bygga ny terräng genomfördes. 

Arrangerat ett flertal turneringar i olika figurspel. 

För andra året i rad arrangerat figurspelskonventet DefCon som blev ännu mer 

lyckat än året innan. 

Deltog på Lincon med att arrangera de största figurspelsturneringarna. 

Gjort en del mindre upprustningar av spellokalen. 

 

DBA-gruppen 

Gruppen har arrangerat DBA på tre konvent (KnytCon, GothCon och LinCon), 

samt spelat DBA och DBMM i Johannelund under året. 

 

Victoria Noctis 

Har under verksamhetsåret hållit informationsträffar för att reda ut missförstånd och har hållit 

ett antal intima förbundslajv som varit mycket uppskattade av alla inblandade. På LinCon 

anordnades ett samarbete med arrangemangsgruppen lajvet Bunkern som av många 

uppfattades som en av konventets stora höjdpunkter. Utskrifterna från IRC-loggarna väckte 

stor munterhet i Colosseum. 



Arbis 

En spelverksamhet har startats upp på Arbis kulturhus för att få in de unga i 

föreningen och spelhobbyn. 

 

Magic 

Har börjat använda sig av Rydslokalen. Hur ofta de träffas är oklart. 

 

Uppvisningar 
 

Stadsfest 

DD deltog på Stadsfesten demo av bräd- och figurspel. Placeringen i 

Domkyrkoparken var inte optimal. 

 

SM i första hjälpen 

Några av föreningens medlemmar deltog som statister på SM i första hjälpen. 

 

Riksmötet 

Föreningen representerades på Sveroks riksmöte 2010 av Mats Ström, Calle 

Dickfelt och Andreas Johansson. 

 

Samarbete med andra föreningar och konvent 
 

Brädspel lånades ut till brädspelkonventet SolCon som arrangerades av föreningen 

”Silverpilen och den blyga liljan”. 

 

Några av föreningens medlemmar åkte till Gothcon och höll i en mindre kiosk. 

 

En jobbgrupp skickades till spelkonventet Arcon i Oslo. Arcon hade i sin tur skickat några 

som jobbade på Lincon.  

 

Utökat samarbete med Studiefrämjandet har inletts. 

 

Lincon 
Även i år har spelkonventet Lincon arrangerats med den största 

ledningsgruppen någonsin. Lincon var i år rekordlångt. Temat för årets Lincon var 

postapokalyps. Det var något färre deltagare än förväntat ca 604 betalande plus ca 124 

arrangörer samt ett antal gruntar. 

 

Övrigt 
 

Molle utsågs till hedersmedlem i Dragons Den. 

 

Föreningen har under våren och sommaren fått lånat ett Torp för att se om det är något som vi 

vill överta. Beslut om övertagande lämnas till årsmötet. 

 

Nya hemsidor och forum för både Dragon’s Den och LinCon har gjorts. 

 

Användandet av webbutiken har varit stort. Främst för LinCon men även LBK 

har utnyttjat den en del. Butiken tog hand om den mesta inbetalningen inom 

föreningen. 



 


