
Styrelsemöte 101110

1. Mötet öppnas.

2. Till mötesordförande väljs Mats Ström.

3. Till mötessekreterare väljs Andreas Johansson.

4. Föreg̊aende mötes protokoll lades till handlingarna. Följande punkter
diskuterades/följdes upp:

• Utl̊aning av spel till SolCon fungerade bra.

• Webbutiken tycks kunna uppfylla v̊art behov att ha saker en-
dast till salu till föreningsmedlemmar varför vi kommer fortsätta
använda den. Mats Ström och Carl Dickfelt slutför återaktiveringen
av butiken.

• Skuldebrevets lydelse finaliserades och det kommer skickas ut un-
der de närmaste dagarna.

5. Kassörens rapport: Inget oväntat. Saldo 212 833,26 kr

6. Bordlagd fr̊aga fr̊an förra mötet: Förr̊adet i Berga är opraktiskt. Mats
Ström f̊ar i uppdrag att kolla upp möjliga alternativ, upp till en kost-
nad av 20 000 kr/̊ar.

7. Rapporter fr̊an grupper och utskott:

• Hemsidan: Inblandade kommer ha möte nästa vecka. Ett nytt
forum för DD ska upprättas (det gamla läggs ned). lbk överger
sitt gamla forum eftersom det skulle börja kosta pengar, ska i
stället ha ett subforum p̊a det nya. Victoria Noctis beh̊aller sitt
nuvarande forum men en länk ska finnas till det fr̊an det nya.
Forumadministratörer blir Conny Backlund, Mats Ström och Vik-
tor Carlson.
Hemsidan ska ha en blogroll med DD-relavanta bloggar.
LinCon finns nu p̊a Twitter.

• Victoria Noctis g̊ar p̊a, även om vissa veteraners närvaro efterfr̊agas.
P̊a det ekonomiska planet har vissa deltagare ännu inte betalt
medlemsavgifter, dessa p̊aminnas göra detta. Det blir tv̊a lajv-
tillfällen till före årsskiftet: mer är planerat under 2011.
Ansträngningar att värva fler medlemmar ska göras d̊a det nu-
varande deltagarantalet blivit problematiskt l̊agt.
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• Brädspelsgruppen: En person har avg̊att ur gruppen. Grup-
pen diskuterar p̊a sitt nästa möte (15/11) ifall en ersättare skall
utses eller om det räcker med tre medlemmar i utskottet.
Gruppen skall l̊ana en kaffebryggare fr̊an LinCon till sitt minikon-
vent, vilket kommer äga rum första helgen i februari.
Samarbete med biblioteket kan ev. återupptas under hösten 2011
och borde bereda tillfälle att rekrytera nya medlemmar till DD.
Det restnoterade brädspelet Through the Ages har konstaterats
till salu p̊a sfbokhandeln och kommer beställas därifr̊an.

• LinCon: Mer grafik är förhoppningsvis p̊a g̊ang. Inbjudningar
till konventet kommer skickas ut i form av bokmärken i hopp
om att dessa hamnar i böcker och p̊aminner folk om att åka p̊a
LinCon.
Folk har hittats till att fylla ut de olika arbetsgrupperna.
De DD-medlemmar som åker p̊a årsmötet kommer göra reklam
för LinCon med t-tröjor.
Armband för besökare: önskem̊al har framförts om att ha dem
i tyg eller annat duschbeständigt material. Priser och alternativ
ska kollas upp av LinCon-ledningen.

• DefCon:s budget godkändes (se bilaga).
Förberedelserna rullar p̊a bra. Möjlighet till sponsring fr̊an spelaffärer
ska undersökas.

• LBK kommer h̊alla KM i Warhammer Fantasy Battle den 28/11.
Inget har hänt p̊a dörrfronten.

8. Martin Berggren utses till ansvarig för IT-utskott. Utskottet tar hand
om budgeten för hemsida och webbutik.

9. Övriga fr̊agor:

• Riksmötet: Inför nästa riksmöte vill vi lägga in en motion om
Sverok-finansiering av bussresa till Essen.
I utkasten till ny logo tycker vi anknytning till brädspel saknas.

• Lokalbidrag kan vi söka för figurspelslokalen, Rydslokalen, samt
Bergaförr̊adet (alt. ev. ersättning).

• Samarbete med andra föreningar i Linköping: Kan ett com-
munity för spelare i Linköping upprättas? En träff för styrelser i
olika Linköpingsföreningar skall om möjligt arrangeras, eventuellt
i januari ’11. Martin Bergren utreder.

• Nästa styrelsemöte blir 19.00 den 8/12, prel. i Studiefrämjandets
lokaler.

10. Mötet avslutas.
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