Styrelsemöte 2012-08-30
Närvarande: Carl Dickfelt, Tomas Lööw, Jenny Lööw, Jacob
1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande, Tomas Lööw

3. Val av sekreterare, Jenny Lööw

4. Tidigare protokoll till handlingarna ok

5. Kassörens rapport:

(saldo på plusgirot)
(saldo på payson)

2012-08-30: 125 415,66 SEK
2012-08-30: 0,00 SEK

6. Utskottsraportering.
•

Arbetsgruppen Spel
Spelar varje måndag på Campus Valla, D-huset utanför Hum-Sam
biblioteket

•

LBK
Inbetalandet av medlemsavgifter går lite trögt, men förhoppnings vis
kommer det rulla in snart. En del nya medlemmar har tillkommit. Jobb
med DefCon 2013 har börjat.

7. 30-års firande 8/9

Gräsytan utanför U-salarna är bokade, två anslutande U-salar är bokade och
två grillar. Mats Hafström kan tänka sig hjälpa till. Mats och Carl fixar inköp
av hamburge-tillbehör.
Tärningsproblemet är löst, dock blir det blåa tärningar med guldtext.
Logistik, hur gör vi med spelen i D-huset?
Om vädret tillåter kanske vi kan ha en fem-kamp?
Tomas mailar Adam om han kan plocka fram lite spel som passar
8. Årsmötet

Vi beslutar att vi ska ha utlottning av ett spel som avslut på årsmötet. Fika
kommer vi ha som vanligt. Carl bokar vår sal.
Kallelse ska ut till alla medlemar, Tomas gör detta!

9. Spelveckan

Vi anmäler oss och frågar runt lite om någon kan tänka sig spela i
Colosseum. Kolla med Brädspelsgruppen och LBK.
10. Punkt struken pga PUL. Återfinns i fysiskt protokoll.
11. SnorfCon

Vi får behålla pengarna från Nordiska rådet om vi har för avsikt att hålla i
SnorfCon i höst. Ingen i vår förening känner att vi vill dra detta, Carl tar
kontakt med norrmännen som började dra i detta för att se om de vill ta
hand om detta. Vill de ej göra detta skickar vi tillbaka pengarna.
12. Nästa möte

Beslutar att nästa möte skall hållas
Onsdag 12 september kl 17:00, i Ryd
13. Mötet avslutas

