Protokoll Dragon's Dens styrelsemöte 4/10 2011
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande. Daniel Jensen.
3. Val av mötessekreterare. Tomas Lööw.
4. Närvarolista. Daniel Jensen, Carl Dickfeldt, Tomas Lööw, Björn Persson, Dan Grönlund,
Adam Kundurakis, Jacob Karlsson. Adjungerade: Tommy Ole Olegard
5. Kassörens rapport. saldo på plusgirot 2011-10-04: 96 511.36 kr.
Pengar från LBK betalades in samma dag men hann inte komma in på kontot.
6. Kallelse till årsmöte. Tomas Lööw ansvarar för att skicka ut en kallelse till det extrainsatta
årsmötet innan lördag.
7. Rapporter.
•

LBK. LBK har nu 32 medlemmar samt ett par till som kommer betala snart.
Planeringen av DefCon 2012 har börjat, planerat datum är 6-8:e januari.

•

Victoria Noctis. Martin ska börja ta in extra medlemsavgift från deltagarna.
Deltagarlistor har skickats in till Studiefrämjandet. Den löpande verksamheten kommer
igång så fort lokal finnes.

•

Brädspelsgruppen. En del nya medlemmar på spelkvällarna, en ny betalande medlem.
SälCon-arbetet pågår, ett informationsutskick kommer skickas ut snart. SälCon
hemsidan är uppe. Tomas Lööw ska lägga upp betalningsmöjlighet i Webbutiken. Det
disktuerades att köpa domännamnet www.salcon.se, men beslutades att inte göra det till
den här gången. Brädspel till priser beställs idag.

•

SM i Warhammer Fantasy Battles. SM gick ca 2000 kr plus vilket är lägre än
beräknat pga av flera sena avhopp, betalnings vid föranmälan ska införas till kommande
liknande arrangemang. En del kioskmateriel finns kvar i bergaförrådet och kommer
säljas på till exempel spelkvällarna eller SälCon.

•

Hemsidan. Diverse småfixar har gjorts. Alla löpande aktiviteter har nu information
uppe på hemsidan. Ett fungerande kalendarium finns på framsidan.
Styrelsemedlemmarna finns nu listade på hemsidan.

8. Paviljongen. Dan Grönlund har kollat vad andra föreningar tar för att hyra ut sina tält. Det
beslutades att vi ska ha ett uthyrningssystem med en kostnad på 700 kr plus 500 kr
depositionsavgift. Större skador ska betalas av den som lånat tältet, utöver depositionen. Ett
kontrakt måste skrivas. Vi ska kontakta personer som kan juridik för att formulera att
kontrakt. Dan Grönlund ansvarar.
9. Studiefrämjandet. Studiefrämjandet vill inte låna ut sin lokal till Victoria Noctis innan de
har lämnat in sina listor. Martin har ordnat fram listor från LinCon som ej är färdigskrivna.
Daniel Jensen har mailat med Studiefrämjandet för att försöka reda ut var problemet är.
Det beslutades att Daniel & Björn ska försöka boka möte med handläggarens överordnade
på Studiefrämjandet för att reda ut problematiken. Föreningen ska inte lämna in några fler
listor innan vi fått någon garanti för att vi kommer få pengar för dem eftersom inga pengar
delats ut de senaste åren trots listor.
10. Stödmedlemskap. Daniel har kollat upp eventuellt stödmedlemskap. Stödmedlemmar täcks
ej av Sveroks försäkring på t.ex. LinCon. En motion till Sveroks årsmöte ska skrivas för att

föreslå att de skall täckas av försäkringen.
11. Sveroks Riksmöte. Sveroks riksmöte hålls i Nässjö 2-4 december. Daniel Jensen, Carl
Dickfeldt och Andreas Johansson är Dragon's Dens ombud. Mats Ström har röstat åt
Dragon's Den.
12. Punkt struken ur protokoll på grund av PUL. Återfinns i fysiskt protokoll.
13. Medlemskap. Det beslutades att medlemskap för enkelhets skull bara ska kunna köpas i
WebShoppen, ej kontant. Tomas Lööw lägger upp en post för betalning i WebShoppen.
14. Nycklar. Inventering av vilka som har föreningen nycklar fortsätter .DBM-gruppen eller
Magic-gruppen kanske har. Tomas & Jenny Lööw ska överta Mats Ströms nyckel.
15. Nästa Möte. Nästa möte blir 15/11 2011 kl.21.00 på Arbis eller i LBK om Arbis ej är ledigt.

