
 

Verksamhetsberättelse 2018-2019 

Det har varit ett händelserikt år i år där många projekt har genomförts.  Så gott som all verksamhet har 

dock gått framåt jämfört med året innan. 

Styrelsen och dess arbete 

Styrelsen 2018/2019 har bestått av: Jacob Karlsson (Ordförande), Carl Dickfelt (Kassör), Andreas 

Johansson (Sekreterare), Tobias Lundberg (ledamot) och Manuel Franson (ledamot). 

 

Styrelsen har haft möte vid 10 tillfällen sedan det senaste årsmötet. 

Brädspelsgruppen 

Vi har haft brädspelskvällar i SF:s källare i princip varje måndag och de flesta torsdagar. En typisk gång 

har vi cirka 12 deltagare, medan det totala antalet personer som någon gång deltagit är flera gånger 

högre. 

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 många turneringar. Det 

har även skett en kraftig ökning av antalet olika spel som spelas i lokalen. Fredagsklubben har däremot 

hamnat på en nivå där den blir av om någon råkar vara där. 

  

Inga större arbeten har gjorts med lokalen detta år, men vi har satt upp två whiteboard-tavlor och har 



 

fått två bord och 6 stolar av Studiefrämjandet. Det har även skaffats fler hyllplan till hyllorna som köptes 

förra året för att få plats med all den nya terrängen. 

 

Projektet med att byta ut terrängen i lokalen har fortsatt under det här verksamhetsåret. Med undantag 

för att det återstår en del målning av den nya terrängen har den ursprungliga ambitionen med ny 

terräng till alla spelbord i lokalen uppfyllts. Dock har även nya spel tillkommit under året och dessa 

saknar fortfarande en del terräng. Ytterligare spelmattor har köpts in för att bättre täcka behoven och 

LBK har i nuläget bortåt 70 mattor i olika storlekar.  

 

Totalt har 63 olika personer varit medlemmar i LBK mellan 2018-07-01 och 2019-06-30. I slutet av juni 

var siffran 54 medlemmar. Detta är nivåer som aldrig tidigare har skådats i LBK. En fortsatt hög 

beläggning av förvaringsskåpen kan rapporteras. Mot bakgrund av det kraftigt ökade antalet 

medlemmar har vi under året fått använda den hårda gränsen på ett skåp per person.   

 

LBK har även varit med och arrangerat turneringar i Warhammer 40k, Warhammer 40k: Kill Team, 

Infinity och Warmachine & Hordes på LinCon 2019.  Ett arrangemang i Warhammer: Age of Sigmar var 

även planerat, men ställdes in p.g.a. bristande intresse från spelarna.  

 

En DBMM-turnering hölls på LinCon och en liga pågår nu. Det var även två representanter från 

föreningen på International Team Championship i Milano och två på Danish DBMM International 

Challenge i Köpenhamn. 

DefCon 

Figurspelskonventet DefCon arrangerades för tionde året i rad (i LBK:s regi). Även denna gång hölls 

konventet i C- huset på Linköpings universitet. Deltagarantalet landade runt 80 betalande. Det hölls 

turneringar i Warhammer 40k, Warhammer: Age of Sigmar, Fantasy Battles: The Ninth Age, Warmachine 

& Hordes, Dust och Infinity. Allt överskott från kiosken skänktes till katthemmet Nio Liv, tillsammans 

med pengar från ett lotteri som styrdes upp av vår medlem Stefan Hedström. Weighted Dice skulle 

deltagit med sin butik, men fick förhinder. De skänkte dock vinster till lotteriet.    

Riksmötet 

Helene Holmkvist utsågs att representera föreningen på Riksmötet, men fick förhinder. 

 

 



 

LinCon 
LinCon 35 genomfördes och hade mytologiska varelser som grafiskt tema. Deltagarantalet fortsatte att 

öka detta år och landade på 1 826 personer.  Årsmötet 2018 godkände att LinCon skulle gå minus 100 

000 kr, bland för att köpa nya frysar. Detta lyckades inte och LinCon gjorde återigen ett skapligt 

plusresultat på cirka 240.000kr.  

 

Konventet erbjöd återigen besökarna över 200 arrangemang och besökarna förefaller ha varit mycket 

nöjda med evenemanget. Samarbetet med Studiefrämjandet kring konventet fortsatte framgångsrikt 

även detta år. Till årets LinCon använde vi ett nytt konventssystem framtaget av Tomas Lööw. Det 

innebar bland annat att besökarna faktiskt kunde köpa biljetter och annat i direkt i systemet och att 

arrangörerna själva kunde lägga in informationen om sina arrangemang. Övernattningen flyttade detta 

år till Campushallen, på grund av tenta-p. Nya frysar har köpts in, så att vi inte behöver hyra sådana. Den 

gamla frysen har pensionerats. Avslutningsvis har föreningen även skaffat ett stort, nytt, förråd där alla 

LinCons prylar får plats och är enkla komma åt.  

 

Kortspel 

Kortspelsgruppen flyttade, enligt vad styrelsen har förstått, till universitet under året. Gruppen har även 

nyttjat de turneringspaket som föreningen hade köpt in som vinster, mot att deltagaravgifterna gått till 

föreningen. Då dessa paket nu är slut samt mot bakgrund av att kortspelandet har lämnat alla lokaler 

föreningen har verksamhet i och att ingen kontakt med styrelsen förekommer, så har styrelsen fått 

konstatera att föreningen inte längre har någon kortspelsverksamhet.   

 

Övrigt 

Samarbetet med Game Link har rullat vidare under året och går fortsatt på rutin. Det har dock varit 

problem med rapporteringen och framtiden är oklar pga att SF lagt ned sitt Linköpingskontor och det är 

oklart om och isf i vilka former vi kommer ha tillgång till lokalen. 

 

Föreningens hemsida och LBK:s hemsida har uppdaterats och är nu även tillgängliga på engelska för att 

göra föreningen mer tillgänglig för personer som inte är så bevandrade i svenska.  

 

Under våren 2019 utlystes en tävling för att ta fram en ny logotyp för föreningen, i enlighet med beslut 

från förra årsmötet. Till sommaren utsåg styrelsen en vinnare bland de inkomna förslagen och denna ära 

föll på Jonathan Rubensson och hans förslag som sedan dess har tagits i bruk som föreningens logotyp. 

 

Styrelsen har målat föreningens nya märke i Märkesbacken på Campus Valla (Linköpings universitet).  

 

Styrelsen närvarade med en monter på företags- och föreningsmässan på Kalasmottagningen på 



 

Linköpings universitet. Många av de nya studenterna som var där visade intresse för föreningens 

verksamhet.  

 

I samband med Kalasmottagningen togs en del nytt marknadsföringsmaterial fram, bland annat nya 

tygmärken och tärningar (som dessvärre inte dök upp i tid), samt en folder med information om 

föreningen och en roll-up. Detta kompletterades med ett mindre lager med tröjor för 

föreningsrepresentation.     

 

Lokalen i Ryd har under året tömts på alla spel och liknande som förvarades där och sakerna har flyttats 

till förrådet i Berga. Lokalen i Ryd kommer nu enbart att användas för strategispelsgruppens 

verksamhet.  

 

Föreningen har även fått sin status som LUST-godkänd förening vid Linköpings universitet bekräftad 

under året.   

 

 

 

 


