Verksamhetsberättelse 2014-2015
Det har varit ett händelserikt år i föreningen. Utöver de sedvanliga aktiviteterna med LinCon, DefCon
och den dagliga verksamheten så har det återigen börjat investeras i föreningen på allvar och vi har
ingått ett nytt samarbete med andra spelföreningar i Linköping.

Styrelsen
Styrelsen har haft möten ungefär 1 gång i månaden, undantaget ett längre uppehåll under våren p.g.a.
LinCon och Magic SM.
Jacob Karlsson (Ordförande), Carl Dickfelt (Kassör), Andreas Johansson (Sekreterare) och Rikard
Johansson (Ledamot).

Brädspelsgruppen
Vi har haftfortsatta brädspelskvällar i princip varje måndag, sedan sommaren i Studiefrämjandets
lokaler på Platensgatan 25. Genomsnittligt deltagarantal har ökat något. Ett antal spel har köpts in.

Strategispelsgruppen
Gruppen spelar och analyserar större strategiska krigsspel som t ex World in Flames, Here I stand eller
Europa Universalis. Eftersom dessa spel ofta har över 100 timmars speltid, drivs verksamheten i
spellokalen i Ryd, där spelbrädena kan hängas undan på väggen mellan speltillfällena. Vanligtvis träffas
gruppen en gång i veckan, men ibland oftare än så. Spelinköp finansieras av gruppen självt.

Little Brother Kevin (LBK) och övrigt figurspelande
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 27 olika personer varit medlemmar i LBK
under 2014/2015. Av dessa var dock enbart 11 med under hela verksamhetsåret, medan övriga 16
antingen har slutat efter första halvåret eller tillkommit under andra halvåret. Året avslutades med 17
medlemmar, vilket är en kraftig minskning. På grund av strul med, och byta av, betalningssystemet så
var det dock många aktiva medlemmar som inte betalade sin avgift under våren 2015. De flesta av dessa

har dock betalat denna retroaktivt, men finns inte med i listorna över betalande medlemmar under
perioden och är därför inte redovisade här. En fortsatt hög beläggning av förvaringsskåpen kan
rapporteras.
LBK har även varit med och arrangerat turneringar i Warhammer 40k, Warhammer Fantasy Battles,
Warmachine & Hordes, 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. Antalet olika spel som spelas i lokalen har
återigen ökat och fler och fler verkar hitta till lokalen, vilket bådar gott för nästa års medlemssiffror.
Projektet med att lägga golv genomfördes ej under detta året heller, då lokalen nu är i ett sådant skick
att en bredare diskussion behöver tas med värden om upprustningar. Något sådant har dock inte skett
p.g.a. extrem brist på tid hos styrelsen.
En DBMM-liga hölls under våren (Thomas vann som vanligt) samt en turnering på LinCon. Det var även
tre representanter på den årliga DBMM-turneringen i Köpenhamn.

DefCon
Figurspelskonventet DefCon arrangerades för sjätte året i rad (i LBK:s regi) under Trettonhelgen 2015.
Även denna gång genomfördes konventet på Nationernas Hus i Linköping. Konventet såg ett rejält tapp i
antalet deltagare som sjönk nedåt 70- strecket. Detta kan främst förklaras av att helgen låg dåligt med
en klämdag mellan en söndag och en tisdag och delvis sjunkande deltagende i figurspelsturneringar i
allmänhet. Fyra olika spel fanns representerade och Narren Spel skulle ha närvarat med sin butik (så blev
dock inte fallet). Antalet besökare var runt 100 personer, inklusive arrangörer och icke betalande
åskådare.

Riksmötet
Carl Dickfelt och Rikard Johansson deltog på riksmötet i Linköping. Få av de frågor som lyftes på
riksmötet hade någon påverkan på Dragon Den’s verksamhet.

LinCon
LinCon 31 hade temat Cthulhu/ H.P. Lovecraft. Konventets deltagarantal ökade återigen, denna gång
marginellt, och landade på 1200 personer jämnt, inklusive arrangörer och ledningsgrupp. Detta utan att
Magic- SM hölls på konventet, som det gjordes 2014, vilket innebär att ökningen skedde utan de cirka
200 besökarna som kan väntas komma till ett sådant arrangemang. Årsmötet 2014 gav konventet i
uppdrag att uppnå ett ekonomiskt resultat på minst 50.000 kr i vinst, vilket vi lyckades med.
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 för året var en uppdatering av den
tekniska utrustningen med nya datorer, både till organisationen och besökarna, och möjligheten till
kortbetalning i alla kassor.

På organisationssidan så arbetades det mycket med att skapa och skriva ner arbetsrutiner, för ledning,
funktionär och i viss mån övriga arbetsgrupper, och att strukturera upp hur man arbetar med konventet
och vem som gör vad. Det togs även fram en policy för trakasserier och en handlingsplan i händelse av
att något sådant skulle hända.
Konventet erbjöd återigen besökarna över 220 arrangemang och besökarna förefaller ha varit mycket
nöjda med evenemanget. Samarbetet med Studiefrämjandet kring konventet fortsatte framgångsrikt
även detta år.
Arbetet med LinCon 31 hann inte ens avslutas innan arbetet med LinCon 32 påbörjades. Arbetet med att
ta fram ett nytt tema startade redan under våren och under sommaren så närvarade representanter för
LinCon på NärCon Sommar 2015 och gjorde reklam för 2016 års konvent med en brädspelsbar. I
samband med detta så lanserades även LinCons grafiska profil officellt.

Magic SM
Första helgen i maj så hjälpte Dragon’s Den/LinCon till att arrangera 2015 års upplaga av Magic SM
tillsammans med SvenskaMagic. Tävlingen hölls i Kårallen på Linköpings Universitet och vi bidrog med
en mycket uppskattad kioskverksamhet. Vi hade även brädspelsbaren på plats och under namnet LinCon
warm- up kunde personer som löst inträde till LinCon 2015 komma och spela brädspel under helgen. Det
erbjöds även ett kombinerat inträde med Magic SM och LinCon, som tyvärr få nappade på.

Övrigt
På grund av att Sverok lade ner sin webbhosting under hösten 2014 så har två av föreningens hemsidor
hittat ett nytt hem under verksamhetsåret. Hemsidorna för LinCon och Dragon’s Den har nu flyttat in
hos hemsidan för Little Brother Kevin och delar nu serverutrymme. Som ett resultat av detta så fick även
Dragon’s Den en ny hemsida som är mer lättarbetad än den gamla.

Föreningen har under året startat upp ett samarbete med andra spelföreningar i Linköping (Northern
Lights, SvenskaMagic Linköping och Lophtix), Studiefrämjandet i Östergötland och Sverok Östergötland.
Efter separata idédiskussioner med Samuel Gyllenberg från Sverok Östergötland så inleddes officiella
samtal mellan föreningar under våren 2015. Resultatet blev Game Link, ett namn som föreningarna ska
arbeta gemensamt under i syfte att lyfta spelhobbyn i Linköping. Det mest påtagliga resultatet av detta
samarbete är en gemensam spellokal hos Studiefrämjandet som togs i bruk under sommaren 2015 (där
brädspelskvällarna på måndagarna nu är förlagda, se ovan).

