Styrelsemöte 2012-06-07
Närvarande: Carl Dickfelt, Jacob Karlsson, Tomas Lööw, Björn Persson, Jenny Lööw
1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, Tomas Lööw

3. Val av sekreterare, Jenny Lööw

4. Tidigare protokoll till handlingarna:

2012-04-19
2012-05-24

5. Kassörens rapport:

(saldo på plusgirot)
(saldo på payson)

2012-06-04: ca 170.000 SEK
2012-06-04: 0 SEK

6. Utskottsraportering.
•

Arbetsgruppen Spel:
Intet nytt.

•

LinCon:
Avslutning av LinCon, möte med campushallen och de är mycket
nöjda med vår städning och hur allt har fungerat. Fikat med
lokalbokningen gick också bra och LinCon 2013 är bokat och är 9-12
maj 2013. Lite fler tack-mutor ska delas ut.
Hela LinCon-gruppen ska ha avslutning på lördag 9 juni 2012.

•

LBK:
Har varit Warmachine och Hordes turnering med 8 deltagare.
Senario-markeringar till Warmachine och Hordes ska inskaffas, för 10
bord.
En ny lysrörsarmatur kostar kring 400-500 kr och vi ska se över vad
en installation kostar av det.

•

Hemsidan/Webb:
Har inte hänt så mycket, men den nya betalningslösningen är på
gång. Bilder på styrelsen är på väg upp.

7. LUST, användning av lokaler

Prata med LUST om dispens för att vi inte är 51% studenter eller alumni, för
att få möjlighet till gratis lokalbokning. Detta tycker styrelsen är onödigt då
vi redan har denna möjlighet.
8. Datorinköp

Styrelsen beslutar att köpa in en bärbar dator för ett värde av max: 8.000kr.
Den ska användas till föreningens bokföring, detta görs för att föreningens
sittande kassör inte har tillgång till egen dator. Kassören ges möjlighet att
köpa loss datorn vid dennes avgång till dåvarande marknadsvärdet.

9. Övrigt

30-års firande, eventuellt ta fram en jubileums gåva. Två förslag är antingen
ett set med tärningar eller T30-tärningar. Mötet beslutade att vi köper in en
begränsad mängd T30, gröna med guldtext. Tomas kollar upp om vi får
mängdrabatt från Chessex.com.
10. Nästa möte

7 augusti 2012 kl.14.00 preliminärt Arbis.
11. Mötet avslutas

