Styrelsemöte 110427
Närvarande: Mats Ström, Conny Backlund, Carl Dickfelt, Andreas Johansson, Daniel Jensen
1. Mötet öppnas.
2. Till mötesordförande väljs Mats Ström.
3. Till mötessekreterare väljs Andreas Johansson.
4. Föregående protokoll läggs till handlingarna. Mats Ström får i uppdraga kolla upp lappar till Studiefrämjandet.
5. Rapporter från utskotten:
•

•
•

•

•

Rollspel och lajv har delats upp i separata kategorier på forumet. Möjligheten att ha LinCon-enkät via forumet
ska redas ut. Conny kollar dessutom upp möjligheten att göra en
LinCon-app.
Victoria Noctis: Ingent att rapportera.
Brädspelsgruppen har köpt tre nya spel (Olympos + 2 expansioner till Wealth of Nations) och fått exemplaret av Hansa Teutonica som legat hemma hos Calle. Mini-kiosken i D-huset skall
fyllas på, varvid även nya yttlådor ska införskaas. Den andra
nyckeln skall även den visas för Sybille Heise så Univ. vet vi inte
slarvat bort den.
LinCon: 33 000 kr har kommit in på Paysonkontot. Kontrakt
har slutits med Campushallen. Möte med Universitetet har hållits
och gick bra. En extra butik kommer delta på konventet.
Butiken Arcane gav oss lite gratisreklam i Signaler.
LBK har strukturerat om organisationen lite. Mats Ström och
Jakob Karlsson tar huvudansvaret för lokalen.
Hemsidan:

6. Inga nya utskott föreslås.
7. Kassörens rapport: saldo 203 461,25 kr Vi har fått in 30 975 kr från
Sverok plus cirka 15 500 kr från Payson.
Fakturor för LinCon kommer snart börja komma in. Deklaration har
slutförts.
LinCon skall läggas in på hitta.sverok.se
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8. Övriga frågor:
• SM i första hjälpen kommer ske 7/5 i Gamla Linköping. De önskar

cirka 10 pers att spela skadade; i utbyte får de deltagande middag
och föreningen reklam och en första hjälpen-kurs. Emma Ström
skar intresserade på mailinglistan, Daniel Jensen på måndagens
spelkväll.
• Handkassepolicy antogs: hädanefter skall alla handkassor noteras
och undertecknas enligt bilaga.
• Formulering av stadgeändring angående LinCon-general - frågan
bordlägges till nästa möte.
• Årsmötet bestämms till 10 september 2011.
9. Nästa möte blir kl19.00 15/6 hos Studiefrämjandet.
10. Mötet avslutas.
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