Verksamhetsplan 2011-2012
Styrelsen
Styrelsen kommer under året att ha som ambition att ha ett möte i månaden. Styrelsen kommer
fortlöpande att kontrollera föreningens verksamhet och åtaganden. Rekrytering och PR åligger
styrelsen att engagera sig i samt främja. Styrelsen ska arbeta med att stärka föreningens ekonomi.

Spelverksamheten
Spelkvällarna på Universitetet
Spelkvällarna kommer att fortsätta som vanligt. Två SälCon ska genomföras under året.
World-in-Flamesgruppen
Fortsatt löpande verksamhet, nu på måndagkvällar.
DBx-gruppen
Fortsatt oregelbunden verksamhet.
Victoria Noctis
Inför hösten 2011 och våren 2012 satsar Victoria Noctis på att nå ut till fler och göra fler och större
lajvevent. Kampanjen som sådan kommer att fortsätta med ett antal förbundslajv som skall utmynna
i att kampanjen får en rejuvenerad nystart fram på vårkanten. Vi sätter upp lajvet Bunkern igen på
Arbis. Lajvet kommer i första hand vara till för dem som inte hade tid att vara med under LinCon
(många i ledningsgruppen uttryckte en besvikelse över att inte ha möjlighet att delta). Slår det väl ut
låter vi personalen på Arbis vara med och tycker de att det passar låter vi ungdomarna delta. Då
lajvet har ett vuxet tema behöver det prövas först.
I andan av Bunkern och den postapokalyptiska stämningen, i samklang med stugan ute i Bölnorp,
väcktes idén om ett helglajv, som börjar samtidigt i tidsrymd som Bunkern. Tanken är att se vad
som händer en grupp semesterfirare som plötsligt dras in i ett tredje världskrig, där minst två
stridsspetsar slår ut Linköping.
Magic/Kortspel
Kommer att spelas i Dragon’s Dens lokal på Rydsvägen och spellokalen på Åsgatan 2 i källaren.
KonVux
Med öl och spel i Gasquen eller annan lämplig lokal.
30-jubileum
Föreningen fyller trettio och detta skall naturligtvis firas.
LBK
Öka den dagliga verksamheten ännu mer genom att:
- Locka medlemmar med en ny hemsida/forum samt affischering.
- Upprusta spellokalen.
- Arrangera fler turneringar.
- Arrangera SM i Warhammer Fantasy Battles.
- Arrangera Defcon.
- Fortsätta ansvara för att de stora figurspelturneringarna blir av på LinCon.
Arbis
Dragon’s Den har spel utlånade. Styrelsen utvärderar fortsatt samarbetet under hösten.

Uppvisningar
Kalasmottagningen
2012 vill vi vara med! För att få delta måste vi vara en Lust-godkänd förening. Styrelsen utreder om
DD fyller kriterier för medlemskap.
Spelveckan
Föreningen kommer att ordna spelverksamhet på universitetet och en spelverksamhet på Arbis'
kulturhus. Detta görs i samarbete med föreningen Northern Lights.
Riksmötet
Föreningen kommer att skicka representanter till Sveroks riksmöte 2011.
PR-utskott
Bör startas.
Stadsfesten
Vi har för avsikt att delta på 2012 års stadsfest. Vi vill denna gång vara nere i Trädgårdsföreningen i
stället för Domkyrkoparken.

Samarbete med andra föreningar och konvent
Studiefrämjandet
Vi ska se om vi kan få dem att hjälpa oss med trycksaker och lokaler.
Arrangörsnätverk
Vi deltar i Sveroks projekt.
Samarbete
Vi kommer att verka för ett större samarbete med andra föreningar inom spelhobbyn.

Lincon
Föreningen kommer att arrangera spelkonventet LinCon 28, troligen med djungel-tema.

