
Styrelsemöte 110615

Närvarande: Mats Ström, Conny Backlund, Carl Dickfelt, Andreas Johans-
son, Daniel Jensen, Martin Berggren

1. Mötet öppnas.

2. Till mötesordförande väljs Mats Ström.

3. Till mötessekreterare väljs Andreas Johansson.

4. Föregående protokoll läggs till handlingarna. Martin Berggren tog hand
om konstnärskontraktet.

5. Kassörens rapport: saldo 484 525,96 kr nu efter LinCon. Cirka 300 000
kr i räkningar som snart ska betalas. 8955,50 kr på Payson.

Trä�bidraget för DefCon blev 4680 kr.

6. Rapporter från utskotten:

• Hemsidan: Thomas Lööw har tagit tag i saker och börjat upp-
datera hemsidan. Han väljs härmed in i utskottet.

• Victoria Noctis ligger på is för tillfället. Under LinCon ar-
rangerade Bunkerlajv. Ett Cirkellajv är planerat äga rum i Erik
Oxelgrens stuga under sommaren.

• Brädspelsgruppen köpte lite spel på LinCon. Anmäler intresse
av större budget nästa år.

• LinCon: blev kanonbra.

• LBK: SM i Warhammer Fantasy Battle hålls ev. 18e september
på Stockholms Spelkonvent. DefCon kommer hållas på NH förs-
ta helgen efter nyår. LBK:s lokaler storstädades 14/6. De lånade
brädspelen spelas inte så mycket men LBK har gärna kvar dem.

Inköpsförslag: ett st av varje armébok till Warhammer Fantasy
och 40k. Styrelsen bifaller.

7. Inga nya utskott föreslås.

8. Övriga frågor:

• Årsmötet blir 13.00 10/9. Styrelsen har arbetsdag för att förbe-
reda 12/7, i stugan i Stjärnorp, transport från Lkpg 11.00, Mats
ansvarar för bespisning.

Filmning av årsmötet för streamning över Internet skall genom-
föras om möjligt, för att ge de som inte kan ta sig dit fysiskt
möjlighet att åtminstone följa vad som sägs.
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Carl Dickfelt och Mats Ström får i uppdrag ordna lokal.

Samuel �Sampo� Gyllenberg ska tillfrågas om han vill agera mö-
tesordförande.

• NärCon har åter frågat om brädspelsbar. Jenny arrangerar en
om hon får ihop 3+ personer som kan och vill hjälpa till.

• Arcon: DD skickar en jobbpatrull. Budget: 5000 kr. Carl Dickfelt
administerar.

• Studiefrämjandet har dålig koll. [Deras representant] ber ex.vis
om att få in papper vi redan lämnat in, samt klagar på att vi inte
gjort saker vi aldrig ombetts göra (t.ex. ha info om SF på vår
hemsida).

Var är de tillgodohavanden DD bör ha hos SF? Det bör uppgå
till icke oanseliga belopp efter förra året. Och hur är det med de
utlovade möjligheterna till planschtryck etc.

Samtal med [deras representant] för att reda ut dessa frågor ska
ske fredag 17/6. SF ska även inbjudas till DD:s årsmöte.

• Inköp av spel i Norge: Förslag att köpa Ubongo på Arcon
avslogs. Istället ska Daniel Jensen utforska andra spel lämpliga
för uppvisningssyfte.

• Stadsfest 18-20 augusti: DD anordnar ett partyspel med grill
och spel. Daniel Fryxelius ska frågas om han vill delta och anord-
na bo�er. Vidare rekrytering på måndagsspelkvällarna. Möjligen
kan �gurspelsdiorama vara lämpligt: fråga GameManiacs (Katri-
neholm) och/eller [annan lämplig person].

Daniel Jensen samordnar.

9. Nästa möte: i samband med arbetsdagen 12/7.

10. Mötet avslutas.
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