Verksamhetsberättelse 2015-2016
Jämfört med föregående år har det varit betydligt mindre händelserikt i år (med vissa undantag). Så gott
som all verksamhet har dock gått framåt jämfört med året innan.

Styrelsen
Styrelsen har haft möte vid 9 tillfällen sedan det senaste årsmötet (så ungefär en gång i månaden minus
uppehåll för (jul, LinCon och semester).
Jacob Karlsson (Ordförande), Carl Dickfelt (Kassör), Andreas Johansson (Sekreterare) och Rikard
Johansson (Ledamot).

Brädspelsgruppen
Vi har haft fortsatta brädspelskvällar i princip varje måndag. Ett antal spel har köpts in. Föreningen var
värd för ett releaseparty för Terraforming Mars, ett Fryxutvecklat brädspel med Linköpingsanknytning.
Antalet spelare totalt har ökat då fler verkar hitta till våra spelkvällar, dock har antalet per gång inte ökat
i proportion med det totala antalet som ibland kommer.

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 hållits en del kampanjhelger och
många turneringar. I januari startades även Fredagsklubben upp i syfte att få en dag i veckan då lokalen
alltid är öppen så att intresserade enkelt kan komma dit och hälsa på (men även för att få en dag med
mera medlemmar närvarande). Fredagsklubben har genomförts så gott som varje fredag sedan den 22:e
januari och har varit väldigt populärt. Hemsidan har även fått en uppfräschning och är nu i samma still
som föreningens övriga sidor. LBK har även fått en egen logotyp under året.

Projektet med att lägga golv genomfördes ej under detta året heller, men seriösa diskussioner förs nu
om att lägga in en ny matta istället.
Några mattor som har köpts in är dock spelmattor och LBK har i nuläget 15 mattor som är 4x4 och 9
mattor som är 6x4.
Totalt har 32 olika personer varit medlemmar i LBK under 2015/2016. Av dessa var 16 med under hela
verksamhetsåret, medan övriga 16 antingen har slutat efter första halvåret eller tillkommit under andra
halvåret. Året avslutades med 22 medlemmar. En fortsatt hög beläggning av förvaringsskåpen kan
rapporteras. Från och med i år så kunde avgiften betalas via Swish.
LBK har även varit med och arrangerat turneringar i Warhammer 40k, Fantasy Battles: The Ninth Age,
Warmachine & Hordes, Infinity, samt delvis Flames of War på LinCon 2016. Antalet olika spel som spelas
i lokalen har återigen ökat och fler och fler verkar hitta till lokalen, med Warhammer: Age of Sigmar som
årets komet (pun intended). Warmachine/ Hordes har fått en nystart efter att nya regelboken släppts.
En DBMM-liga hölls under våren samt en turnering på LinCon. Det var även en representant på den
årliga DBMM-turneringen i Köpenhamn.

DefCon
Figurspelskonventet DefCon arrangerades för sjunde året i rad (i LBK:s regi). Då Trettonhelgen låg dåligt
till mitt i veckan 2016 så fick konventet hållas under den efterkommande helgen istället. Som ett
resultat av detta valde vi att flytta konventet till C- huset, då Kollektivet (tidigare Nationernas Hus) hade
hunnit öppna för terminen. Konventet tappade återigen lite deltagare och landade på 66 personer. Dock
så genomfördes bara turneringar i Warhammer 40k och Warmachine & Hordes. Warhammer Fantasy
Battles hade inte hunnit få någon ersättare på turneringsscenen efter sin nedläggning och Flames of War
höll en mindre turnering på egen hand under den riktiga helgen. Weighted Dice deltog med sin butik.

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

LinCon
LinCon 32 genomfördes och hade Storbritannien som grafiskt tema. Konventets deltagarantal ökade
återigen, vilket var väntat med Magic- SM tillbaka på konventet. Mindre väntat var att deltagarantalet
landade på 1 604 personer (detta inkluderar inte personer som var bara var där och tittade utan att
betala), vilket är en ökning med 404 personer från året innan och dessutom ett nytt rekord för LinCon
genom alla tider. Årsmötet 2015 godkände att LinCon skulle gå minus 20 000 kr, i ett försök att göra av
med pengar. Detta lyckades inte och LinCon gjorde återigen ett skapligt plusresultat med nästan
90.000kr. Budgeten var dock lagd utan Magic- SM (då det inte var klart med det när budgeten lades) och

med cirka 300 färre betalande personer än vad som faktiskt dök upp.
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. Utöver Magic- SM så sticker föreläsningar med Paradox Interactive och Orvar
Säfström ut. Samarbetet med Studiefrämjandet kring konventet fortsatte framgångsrikt även detta år.
Bland årets nyheter fanns ett Trygghetsteam som jobbade med framförallt brand och sjukvård,
möjligheten att betala inträdet via Swish och sittkuddar till personalrummet (som även förvaras och
används på Game Link). Som ett resultat av att konventet har vuxit så pass mycket under senare år så
flyttades övernattingen ut från C- huset till hus Terra.
Utöver detta så blev det även ett samarbete med scorekonserten Far and Away som hölls i Linköping på
söndagen under LinCon- helgen. Alla LinCons deltagare som hade någon form inträde fick rabatt på sina
konsertbiljetter.

Kortspel
Föreningen har varit involverad i startandet av LCG Game Night på Game Link. Vi har under året även
köpt in ett antal spelmattor till Warhammer 40k: Conquest och hållit ett antal turningar i spelet (plus ett
par turneringar i A Game of Thrones LCG) i samarbete med Seriebörsen.

Övrigt
Som har nämnts ovan har föreningen numera två Swishnummer som det går att betala till. Ett för LinCon
och ett för Dragon’s Dens övriga verksamhet.
Samarbetet med Game Link har rullat vidare under året och det finns numera en officiell Sverokförening för Game Link där Dragon’s Den har varit representerade.

