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Styrelsemöte 

Närvarande: 

Daniel Jensen, Björn Persson, Tomas Lööw, Jenny Lööw, Carl Dickfelt, Adam Kundurakis, 
Jacob Karlsson, Dan Grönlund. 

1. Mötet öppnas 

 

2. Val av ordförande, Daniel Jensen 

 

3. Val av sekreterare, Jenny Lööw 

 

4. Kassörens rapport: saldo på plusgirot 2011-09-21: 98 245,36 kr. 

 

5. Gamla styrelsen har fått ett mail från revisorerna om att styrelsen 2011/2012 skall 
upprätta ett krispaket då ekonomin i föreningen inte är stabil. Carl Dickfelt har rett ut 
misstaget som skedde vid årsmötet angående ekonomin, detta kommer redovisas vid 
det extra insatta årsmötet. Vi tittade på budgeten och vi har och diskuterade vart vi 
kan spara in ännu mer, LinCon skall inte dra in alla pengar själva. 

 

 SM i Warhammer Fantasy Battles skall inbringa så mycket som möjligt, 
förhoppningen är omkring 5 000kr. 

 LBK (DefCon) skall gå runt, men helst plus. Här skall vi se om vi kan hitta 
lösningar kring hur vi sparar in. 

 Arbetsgruppen Spel skall gå runt, eventuellt dra in på spelköpen. SälCon skall 
gå med plus. 

 Sverok Östergötland, Daniel Jensen ska på möte där. Kan vi eventuellt söka 
bidrag där? I så fall bör det vara specifika mål t.ex. SälCon, DefCon. 

 Victoria Noctis skall gå runt. 

 LinCon’s ekonomi måste styras med järngrepp, utan att försämra kvaliteten. 

 World in Flames är de enda som använder Ryds lokalen regelbundet. 
Diskussion om att de eventuellt skall betala årsavgift för att få använda den. 

 

Andra idéer om hur vi kan spara eller dra in pengar var: 
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 ÖSTSAM (kommunen) 

 Projekt baserade bidrag från alternativa ställen? Detta då till LinCon, DefCon, 
SälCon 

 Ha fler studiecirklar hos Studiefrämjandet. Vilka cirklar kan vi fixa? 

 

6. Studiefrämjandet måste vi fixa ett möte med. Lars ”Molle” Johansson vill hjälpa till 
med detta. Martin Berggren har papper på cirklar som LinCon 2011 haft, dessa måste 
fyllas i och lämnas in, Björn Persson hämtar papperna från Martin Berggren. 

 

7. Ryds lokalen är det i nuläget bara World in Flammes-gruppen som använder aktivt. 
Vi måste gå ut mer om att denna lokal finnas att låna. Tomas Lööw skall fixa 
information om detta på hemsidan och i mail. Jenny Lööw ansvarar för bokning och 
utlåning av nyckel till denna lokal. 

 

8. Sverok-bidrag: Dragon’s Den riskerar att förlora medlemsbidraget för 2011, vilket är 
omkring 50 000 kr. Detta på grund av att vi ej har tillräckligt med medlemmar under 
25 år. Styrelsen kom fram till olika förslag om vad vi kan göra för att få bidraget: 

 Ändra statusen på medlemmar över 25 år till ”stödmedlemmar”. Avgiften 
för stödmedlem skall då vara samma som för vanlig medlem, 50 kr. 

 Starta en dotterförening, ”Gamla Drakar” där alla över 25 är medlemmar. 

Problem kring om hur sveroks försäkring fungerar om vi använder någon av ovan 
nämnda åtgärder skall Daniel Jensen kolla upp. 

 

9. Nycklar: Daniel Jensen har fått en lista av förra styrelsen över vilka som har 
kompletta nyckelknippor. Styrelsen skall gå igenom lista och se vilka som skall ha kvar 
sina. Beslut togs om att Jenny Lööw och Tomas Lööw ska ha en nyckelknippa. 

 

10. Punkten stuken ur protokollet på grund av PUL, återfinns i fysiskt protokoll. 

 

11. Dragon’s Den äger en stor paviljong som har lånats helt utan lov och personen i fråga 
har sedan bara slängt in den på sverok i Linköping. Paviljongen är inte ihopvikt eller 
rengjord, Daniel Jensen skall kontakta personen som gjort detta. Styrelsen 
diskuterade paviljongen vidare och den är i stort behov av renovering, vidare 
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diskuterades möjligheterna att hyra ut den. Ett förslag om 2000 kr per tillfälle lades 
fram men inget beslut togs. 

 

12. I ett tidigare protokoll från 2010-11-10 finns ett förslag om att Dragon’s Den skall 
lägga fram en motion på Sveroks riksmöte om eventuell Sverok-finansiering av 
bussresa till Essen. Styrelsen tycker detta är onödigt och stryker detta. 

 

13. Kortspelet till LinCon 2011. Konstnärerna skulle ha fått kontrakt, detta skulle Martin 
Berggren ha fixat men det är ej gjort. Björn Persson frågar honom om detta. 

 

14. Ett reglemente över hur LinCon-arbetet bör fungera skall göras. Martin Berggren från 
förra styrelsen tog på sig detta men har ej gjort något dokument. Detta måste vi ta 
tag i. 

 

15. Inköp av arméböcker till LBK finns beviljat i protokoll från styrelsemötet 2011-06-15. 
På grund av föreningens nuvarande ekonomi beslutar styrelsen att detta skall rivas 
upp och läggas på framtiden när föreningen är ekonomiskt stabil. 

 

16. Föreningen skall rösta inför Riksmötet. Vem röstar? 

 

17. LinCon-generaler diskuterades och inget beslut togs. 

 

18. LinCon kickoff kommer vara den 22 oktober 2011, kl. 15.00, plats ej bestämt. Carl 
Dickfelt tar hand om detta. 

 

19. Extra insatt årsmöte den 22 oktober 2011, kl 11.00 i sal T2 i C-huset. Carl Dickfelt 
bokar lokalen. 

 

20. Nästa styrelsemöte: 4 oktober 2011, kl 21:00. 

Mötet avslutas. 

 


