
Styrelsemöte 2012-11-28 

Närvarande: Tomas Lööw, Jacob Karlsson, Swen Österberg, Filip Wiltgren (Adjungerad) 

1. Mötet öppnas 

 

2. Val av ordförande, Tomas Lööw  

 

3. Val av sekreterare, Jacob Karlsson 

 

4. Tidigare protokoll till handlingarna OK 

 

5. Kassörens rapport: kassören ej närvarande 

 

6. Diskussion kring PR. Filip Wiltgren deltar vid styrelsemötet och presenterar sitt 
förslag på hur föreningen skulle kunna marknadsföras. Alla närvarande kunde 
instämma i Filips påstående att Dragon’s Den idag inte syns. Planen som antogs var 
att affischer som gör reklam för förenings verksamheter ska tas fram och sättas upp 
på Linköpings Universitet och på sikt på gymnasieskolor och stolpar/andra 
affischeringsytor. Filip fixar med detta, men ska få affischerna godkända av styrelsen 
innan något trycks. Målet är att dessa ska kunna sättas upp till terminsstarten VT13 
Även möjligheten att fixa visitkort att dela ut till folk som är intresserade av 
föreningen ska kollas upp. Det kostaterades även att det är viktigt hålla hemsidan 
uppdaterad med aktuella aktiviteter, exempelvis att det finns inlagd att det är 
brädspel på måndagar. För att synas mer på LiU ska även sektionerna kontaktas och 
erbjudas brädspelsbar vid (lämpliga) fester och demospel. Det diskuterades även att 
ha en skyllt att ställa fram utanför D- huset vid spelkvällarna.  
 

7. Utskottsraportering. 

 LBK. Det har varit bra med aktivitet under den senaste månaden. Det har visat sig att 
det eventuellt är en del folk som nyttjar lokalen utan att betala för sig. Mer arbete ska 
läggas på att få folk att betala och förstå vikten av detta. 

 DefCon. Anmälningarna har börjat rulla in och ligger redan över 60 totalt. Det är dock 
inte lika många som har betalat ännu. Narren Spel har kontaktats om att komma till 
konventet med sin butik och de är även intresserade av att vara med och sponsra 
priserna. Eventuella prispengars vara eller icke vara diskuterades och styrelsen 
beslutade att enbart dela ut pokaler (mot bakgrund av att Narren Spel inte var så 
intresserade av att erbjuda presentkort och att pengarna mer och mer börjar bli en 
symbolisk summa). Det har varit lite trögt med att lösa transportfrågan hittills. En 



förfrågan till kommer att gå ut till medlemmarna i hopp om bättre utdelning denna 
gång. 

 LinCon. Budgetmöte har hållits för LinCon och ett förslag till budget har tagits fram. 
Några anmälningar till arrangemang har redan kommit in. Det grafiska materialet till 
LinCon är ännu inte färdigt, men är på gång. 
 

8. LinCon- budgeten. Budgeten för LinCon 2013 presenterades för medlemmarna i 
styrelsen. Efter genomgång och diskussion godkändes budgetförslaget för LinCon 
2013. 

9. Inköp till föreningen. Ett förslag om inköp av 15 schackklockor till LBK att användas 
vid spel av Warmachine/Hordes i lokalen och vid arrangerade turneringar 
presenterades. Kostanden för detta skulle vara 3 750kr. Förslaget avslogs med 
hänvisning till bristande utrymme i den av årsmötet godkända budgeten.  

10. Nästa möte 
Torsdagen den 10/1 kl 18.00. I Rydslokalen på  

11. Mötet avslutas 

 


