
Styrelsemöte 2012-05-24

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

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, Daniel Jensen

3. Val av sekreterare, Jenny Lööw

4. Kassörens rapport: 
(saldo på plusgirot) 2012-05-24: 335 881,51 SEK
(saldo på payson) 2012-05-23: 0 SEK

5. Utskottsraportering.

• Arbetsgruppen Spel
Saknas en kartong med spel som ska stå i Ryd lokalen, den saknas 
sedan LinCon 2011. Man kan spela spel i D-huset hela sommaren!

• LinCon 2012
Ett preliminärt resultat visades. Konventet flöt fint och vi har skickat 
ut en enkät till deltagare.

• LBK
Lugnt i lokalen och folk spelar. Förfrågan om en ny lysrörsarmatur 
över ett bord och ljuddämpande plattor i taket.

• Hemsidan/Webb
Bilderna på styrelsen ska läggas upp. Vår webbutik går ut bruk denna 
vecka och Tomas håller på att fixa en temporär lösning. It har pratat 
med GothCon ledningen och de håller på att utveckla en ny 
konventsdatabas, som ska bli klart till GothCon 2013. Vi kommer i så 
fall få ta del av detta och vi ska få kolla på detta och komma med 
tankar kring krav specifikationen.

• Victoria Noctis
Gruppen sover just nu, mer information kommer via hemsidan när det 
är aktuellt, troligast till hösten.

6. PUL
Vi måste veta vilket land servrarna som vi har vår medlemsdatabas i är. Om 
servrarna är utomlands vill vi ha dem i ett land med safe harbour-avtal. Bäst 



att använda sveroks servrar.

7. Sverok
Vi har inte ansökt om lokalbidrag för LBK-lokalen i år. Detta ska göras snaras, 
Carl fixar en ansökan.

8. Äskan
Avslås av styrelsen.

9. Medlemskap
Under spelkvällarna i D-huset betalas det in medlemskap till Dragons Den, 
informationen ska in till Tomas som är ansvarig för medlemsdatabasen.

10. SnorfCon 17-19 augusti
Lokal att hålla detta diskuterades, Arbis är ett förslag och kollas upp. Det ska 
kollas upp om man kan låna/hyra sveroks övernattningslokal.
Arbetsgrupp: Carl Dickfelt, Daniel Jensen, Tomas Lööw. 
Dan Grönlund och Jenny Lööw vill hjälpa till under själva helgen. Tillfråga 
Mats Ström.

11. 30-års firande av Dragons Den, 8 september
Fundera på lösningar och idéer till nästa möte

12. Nästa möte: 
7 juni kl. 17:00
Hos Jenny och Tomas Lööw, Rydsvägen 388 A

13. Mötet avslutas


