Styrelsemöte 2012-08-16
Närvarande: Jenny Lööw, Tomas Lööw, Daniel Jensen, Carl Dickfelt, Dan Grönlund
1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, Daniel Jensen

3. Val av sekreterare, Jenny Lööw

4. Tidigare protokoll till handlingarna OK

5. Kassörens rapport:

(saldo på plusgirot)
2012-08-16: 135 161,81 SEK
37.641,40 SEK av dessa är pengar som eventuellt skall betalas tillbaka till
Nordiska Rådet
(saldo på payson)
2012-08-16: 7821,85 SEK
6. Utskottsraportering.
•

Arbetsgruppen Spel:
Har haft öppet hela sommaren och deltagandet har varit normalt.

•

LBK:
En ny termin för LBK har börjat, glöm inte betala in ditt medlemskap.
En stor Warmachine och Hordes-turnering med 22 deltagare har ägt
rum i LBK regi på Universitetet.

•

Victoria Noctis:
Planerar att starta upp igen i höst.

•

Hemsidan/Webb:
Man kan bli medlem i föreningen via hemsidan, detta gäller även
medlemskap för LBK.

7. SnorfCon

60 personer visade intresse för SnorfCon, men endast 9 som betalt. Endast
2 utomstående konvent beslutade att närvara. På grund av det låga
deltagandet så blev SnorfCon inställt.
Då SnorfCon fått bidrag från Nordiska Rådet måste vi nu ta reda på om vi
kan hålla på pengarna och göra ett nytt försök eller om vi ska betala tillbaka
pengarna. Vi har kontaktat Nordiska Rådet och väntar nu svar.
8. LinCon general 2013

LinCon arbetet måste börja snart och vi i styrelsen har på förslag att utse

Anton Brunberg till ny LinCon general.
Mötet beslutar att Anton Brunberg blir general för LinCon 2013.
9. 30-års jubileum, 8 september kl 15:00

Grillning utomhus och present till alla medverkande. Spel kommer finnas.
Presenten kommer vara en special tärning, t30. Grön med guldtryck. En
inbjudan till alla medlemar skrivs ihop av Daniel. Sedan ska ett mailutskick
ut till alla medlemar snarast.
SISTA ANMÄLNINGS DAG: 1 september
Carl kontaktar lokalbokningen och ser om vi kan boka c-husets baksida
(utanför U-salarna) och kontaktar också angående grillarna.
Carl kontaktar Mats Hafström och frågar om han vill hjälpa till.
10. SVEROKS Riksmötet

Sveroks riksmöte: Nomineringen är öppen och omröstningen börjar 1
september och på går till sista september.
30/11 – 2/12 är riksmötet i Katrineholm.
Motinoner ska in senast 20/10.
11. Spelveckan

Vill vi ha en aktivitet på spelveckan?
Förslag är att spela spel i Colosseum den veckan. Detta tycker styrelsen är
bra!
Daniel pratar med Spelgruppen om någon är intresserade. Tomas kollar med
LBK om de är intresserade av att delta.
12. Resa till Essen spelmässa, Tyskland (Sverok östergötland)

Sverok östergötland funderar på anordnar en resa till Spiel i Essen, Tyskland
18-21 oktober.
Ett mail ska skickas ut till våra medlemar. Intresseanmälan ska in snarast!
13. Punkt struken pga PUL. Återfinns i fyskikt protokoll.
14. Studiefrämjandet

Daniel Jensen och representant från Sverok ska den 22/8 ha möte med
Studiefrämjandet om alla problem som varit.
15. Nästa möte

Torsdagen den 30/8 kl 18.00. Hos Lööw på Rydsvägen 388 A.
16. Mötet avslutas

