Verksamhetsberättelse
2013/2014
På grund av styrelsens låga antal medlemmar så har verksamheten även detta år gått på
sparlåga vad det gäller initiativ från styrelsen.

Styrelsen
Vi har haft möten ungefär 1 gång i månaden
Jacob Karlsson (Ordförande), Swen Österberg (Vice Ordförande), Carl Dickfelt (Kassör),
Andreas Johansson (Sekreterare).

Brädspelsgruppen / utskottet
Fortsatta brädspelskvällar i princip varje måndag. Ett antal spel köptes in på Essen.

WorldinFlamesgruppen
Gruppen träffas varje onsdag under hela året. I år har de avslutat ett parti brädspelet World in
Flames (påbörjades förra året och avslutades i våras). Därefter påbörjades ett parti Europa
Universalis som fortfarande pågår. Det händer också att det dyker upp intresserade som tittar
på och ibland lånar gamla krigsspel från lokalen.

DBxgruppen
Spelverksamheten forsätter med varierad nivå på aktiviteten. Förutom strömatcher så hölls en
liga under vintern, och Linköping var återigen företrädda på en turnering i Köpenhamn under
sommaren.

Little Brother Kevin (LBK), Dragon’s Dens
figurspelsavdelning
Det har som vanligt varit bra med aktivitet i LBK:s lokal under året, med figurspel, målning och
andra spel de flesta dagarna under en genomsnittlig vecka. Det har dessutom anordnats
några kampanjer. Sedan det förra verksamhetsåret har det återigen skett en minskning av
medlemsantalet. Antalet personer som var med hela året ökade dock något. Totalt har 30
olika personer varit medlemmar i LBK under 2013/2014. Av dessa har 19 varit med under
hela verksamhetsåret, medan övriga 11 antingen har slutat efter första halvåret eller tillkommit
under andra halvåret. Året avslutades med 23 medlemmar, vilket är en minskning. En ökad
beläggning av förvaringsskåpen kan dock rapporteras.
LBK har även varit med och arrangerat turneringar i Warhammer 40k, Warhammer Fantasy
Battles, Infinity, samt delvis Flames of War på LinCon 2014. Utöver detta så har det som
vanligt arrangerats ett antal mindre turneringar i LBK:s lokal. Under hösten 2013 genomfördes
även ett öppet hus, som lockade ett mindre antal personer. I övrigt har bredden på spelen
ökat i lokalen, vilket borde båda gott inför kommande år. Projektet med att lägga golv
genomfördes ej under året, då hyresvärden flaggade för att kontraktet skulle omförhandlas.
Den omförhandlingen blev dock aldrig av.

DefCon
Figurspelskonventet DefCon arrangerades för femte året i rad (i LBK:s regi) under
Trettonhelgen 2014. Till detta år var konventet tillbaka på Nationernas Hus i Linköping efter
ett år i Norrköping. Konventet blev ett av de största hittills (om inte rent av det största), med
131 betalande. Fem olika spel fanns representerade (fyra turneringar och ett drop in) och
Narren Spel närvarade med sin butik. Antalet besökare var runt 170 personer, inklusive
arrangörer och icke betalande åskådare.

GothCon
Några ur LinConledstyrelsen besökte konventet och gjorde reklam för årets LinCon genom
affischer, klistermärken och hoodies.

Riksmötet
Carl Dickfelt och Mats Ström deltog på mötet i Katrineholm. Få av de frågor som lyftes på
riksmötet hade någon påverkan på Dragon Den’s verksamhet.

LinCon
LinCon 30 hade i år temat cyberpunk. Årets konvent markerade med andra ord 30 år sedan
starten och detta uppmärksammades genom den pin som besökarna fick som bevis på
betalning, ett shrine över tidigare konvent och kladdkacka till besökarna. LinCon ökade
återigen deltagarantalet med nästan 200 personer mot förra året och landade på 1177
personer, inklusive arrangörer och ledningsgrupp. Årsmötet 2012 gav konventet i uppdrag att
uppnå ett ekonomiskt mål på minst 40.000 kr i vinst, resultatet blev knappt 3 gånger det
beloppet, ett resultat vi är oerhört stolta över. Ledningsgruppen har under året haft god
kontroll på de utgifter vi haft under året och på konventet, utan att försämra kvaliteten på
konventet. Den största nyheten på organisationssidan var ett byte av leverantör till kiosken.
Konventet erbjöd besökarna över 220 arrangemang och besökarna förefaller ha varit nöjda
med evenemanget. Under konventet genomfördes även SM i Magic. Sammanfattningsvis, ett
lyckat arrangemang. Ett utökat samarbete med Studiefrämjandet under konventet gav ett
väldigt positivt ekonomiskt resultat.

Övrigt
Under året har Berga förrådet röjts och inventerats vad det gäller LinCons materiel. Det har
även köpts in riktiga förvaringslådor där allt som får plats i dem numera förvaras.
Föreningen blev även inbjuden, tillsammans med Sverok Östergötland, att berätta om spel
och spelhobbyn för studenterna i årskurs tre på Hantverk och formgivning på Linköpings
Universitet. Presentationen genomfördes i slutet av augusti och utöver spel så presenterades
även föreningen och dess dagliga verksamhet, samt LinCon.

