Styrelsemöte 2012-02-22
Närvarande: Carl Dickfelt, Tomas Lööw, Jenny Lööw, Jacob Karlsson, Dan Grönlund
1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, Tomas Lööw

3. Val av sekreterare, Jenny Lööw

4. Tidigare protokoll till handlingarna

5. Kassörens rapport:

(saldo på plusgirot)
(saldo på payson)

2012-02-22: 61 477,36 SEK
2012-02-22: 3 131,50 SEK

6. Utskottsraportering.
•

Arbetsgruppen Spel: måndagarna går fint. Blir ett SälCon 9-11 mars.

•

LinCon, går framåt utan problem. Bokmärken är utskickade och
anmälan uppe.

•

LBK, det är dags att betala medlemsavgift. Mattan i lokalen är lagad
och timer till kaffebryggaren är införskaffad. FoW ska skapa en
studiecirkel i terrängbyggnad och vill ha 600 kr till detta. Vi
godkänner detta.

•

Hemsidan/Webb, LinCons och Dragons Dens hemsidor ser bra ut.
Tomas har fixat så man kan se besök statistik.

7. Stödmedlemmar

Förslag på att packa ner blanketter till alla föranmälda till LinCon där vi ber
dem gå ur. Det är helt frivilligt att gå ur. Vill de hjälpa oss och skriver under
pappret går deras medlemskap ut den 31 juli 2012.
Tomas skriver ett utkast till nästa möte.

8. Piassava

Linus Strid, vill ha bidrag till arbetskor för Piassava. Dessa skor skall då

stanna hos Piassava och det kommer kosta kring 4000 kr. Styrelsen är
positiv till detta men vill se en tydlig offet på detta först.
9. Konstnärskontrakt

Klara, skall bara skrivas på och skickas rekommenderat till de berörda. Jenny
sköter detta.

10. Studiefrämjandet

Vi får inga mer pengar för förra årets LinCon. Vi måste dubbelkolla hur det
ser ut inför årets LinCon.

11. DefCon 2012

Konventet blev lyckat! (se bifogat dokument för ekonomisk redovisning).
Narren Spel sponsrade med 2350 kr.

12. Övrigt

SnorfCon
Ett konvent för konventare. Finns det intresse för att anordna detta?
Det rör sig om 30-tal personer från norden, max 50 st.
Man bjuder då in nordiska konventsledningar och detta skall tas upp på
LinCon-möte framöver.
Eventuellt Augusti 17-19
DD 30-år
Föreningen fyller 30-år i år och detta måste vi uppmärksamma.
Vi beslutar att vi ska ha middag där man står för kuvertavgift, men då en
rabatterad sådan. Eventuellt att föreninge ger ut någon gåva.
8 eller 15 september 2012.
Årsmötet
6/10 2012
kl. 13:00
C-huset
13. Nästa styrelsemöte 22/3 kl. 17:00

Hos Tomas och Jenny Lööw i Ryd.

