
Styrelsemöte 101110

1. Mötet öppnas.

2. Till mötesordförande väljs Mats Ström.

3. Till mötessekreterare väljs Andreas Johansson.

4. Svenska Magic kommer att l̊ana lokalen p̊a Rydsv 260 p̊a tisdagkvällar.
I samr̊ad med WiF-gruppen kommer de möblera om lokalen.

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

• Webbutiken är uppe igen och ett nytt PaySon-konto har upprättats.
• Ett nytt forum har startats.
• N̊agot alternativ till Bergaförr̊adet har ännu inte hittats. Lincons

logistikgrupp fortsätter leta.

6. Kassörens rapport: Hyror samt webbutik har betalats.

Saldo 201 658,26 kr

Betalt medlemsavgift beslutades ge 12 m̊anaders medlemskap. Detta
har varit praxis men finns nu ocks̊a formellt beslutat.

7. Rapporter fr̊an grupper och utskott:

• LinCon: Föreslagen sammansättning av LinCon-ledning (se bi-
laga) godkändes.
Martin Berggren reserverar sig mot metoden listan tagits fram
och bristen p̊a transparens.
Budget för LinCon godkändes (se bilaga).
Martin Berggren reserverar sig mot prioriteringarna i budgeten.
LinCon-ledningen f̊ar i uppdrag att utreda försäkringsfr̊agan.

• Victoria Noctis försöker ha ett lajv till i december. Den 8e
januari 2011 sker en större tillställning med inbjudna utifr̊an.

• Brädspel: Konventet ”SälCon” kommer arrangeras första eller
andra helgen i februari (första var tänkt men kolliderar med stu-
dentfesten VSR, s̊a ev. flyttas konventet en vecka). Ett ”Swedish
Gamer Award” kommer delas ut till ett spel fr̊an 2010 under
konventet. Informationsutskick om konventet är p̊a väg.
Ett antal nya brädspel har beställts till en kostnad av 7 941 kr.
Inventering av nuvarande brädspel har slutförts och finns nu tillgängligt
i Excel-format.
Eventuellt kan det bli aktuellt med brädspel p̊a biblioteket igen
nästa höst.
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• DefCon är fullanmält med 132 deltagare + 5 arrangörer.

• Hemsidan: Nytt forum är uppe. En inom dyl. kunnig förenings-
medlem har tillfr̊agats om att fixa designen p̊a det. RSS-flöde och
ev. blogg är p̊a ge. Mötet hemsidesgruppen skulle ha haft har
f̊att skjutas upp till nästa år.

• LBK har inget att rapportera.

8. Inga nya utskott behövs för tillfället.

9. Övriga fr̊agor:

• Tv̊a st. biobiljetter fr̊an Studiefrämjandet lottades ut bland styrelsens
medlemmar.

• Sverok Östergötland har konstituerande möte 22/1 2011. De
styrelsemedlemmar som har vill och kan åker dit.

• Bokat.se skall if fortsättningen användas för att boka/annonsera
styrelsemöten.

10. Nästa möte blir onsdag 26/1 kl 19.00, troligen i Studiefrämjandets
lokaler.

11. Mötet avslutas.
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