Verksamhetsplan 2019-2020
Styrelsen
Styrelsen kommer under året att ha som ambition att ha ett möte i månaden. Styrelsen kommer
fortlöpande att kontrollera föreningens verksamhet och ekonomi. Rekrytering och PR åligger styrelsen att
engagera sig i, samt främja.

Spelverksamheten
Brädspelskvällarna
Spelkvällarna på måndagar och torsdagar kommer att fortsätta i Studiefrämjandets lokaler, givet att vi
fortsätter ha tillgång till dessa. I annat fall får annan lokal efterforskas. Ett stort antal brädspel som sällan
eller aldrig spelas avses säljas på LinCon.

Rollspel
Styrelsen kommer verka för att rollspelsverksamhet kommer med i verksamheten, då ett flertal personer
visade intresse under kalasmottagningen.

Strategispelsgruppen
Fortsatt löpande verksamhet och kommer att bekosta Rydslokalen själva. Detta innebär att lokalen bara
kommer användas av strategispelsgruppen.

LBK och övriga figurspel
Öka den dagliga verksamheten i LBK ännu mer genom att:
- Arrangera turneringar.
- Arrangera DefCon.
- Fortsätta ansvara för att de stora figurspelsturneringarna blir av på LinCon.
- Förbättra lokalen genom att förnya inventarierna.
- Uppdatera turneringsterrängen.
- Ny liga i DBMM ska förhoppningsvis bli av, plus turnering på LinCon.

LinCon
Föreningen kommer att arrangera spelkonventet LinCon 30+. Målet är att genomföra ett minst lika
framgångsrikt konvent som under 2019. LinCon ska aktivt arbeta för att få återväxt inom LinCon-ledningen.
LinCon ska arbeta för att ta fram strategier för om och hur LinCon ska växa, däribland titta på att få in andra
verksamhetsgrenar.
DD ska fortsätta sitt samarbete med SvenskaMagic och verka för att Magic-SM i framtiden arrangeras på
Lincon eller i Linköping.

Representationer
Riksmötet
Föreningen kommer att representeras på Sveroks riksmöte 2019.

Nolle-P
Föreningen har som mål att delta på Kalasmottagningen på Linköpings universitet.

Samarbete med andra föreningar och konvent
Studiefrämjandet
Vi kommer att fortsätta att utveckla det lyckade samarbete som byggts upp under de senaste åren.

Game Link
Vi kommer att verka för att vidareutveckla och fortsätta samarbetet i Game Link.

