Verksamhetsberättelse 2019-2020
Det har varit ett händelserikt år i år som dock inte varit så bra för vår verksamhet.

Styrelsen och dess arbete
Styrelsen 2019/2020 har bestått av: Jacob Karlsson (Ordförande), Carl Dickfelt (Kassör), Andreas
Johansson (Sekreterare), Tobias Lundberg (ledamot) och Manuel Franson (ledamot).
Styrelsen har haft möte vid 12 tillfällen sedan det senaste årsmötet.

Brädspelsgruppen
Brädspelskvällarna har tvingats flytta två gånger under verksamhetsåret, först från Platensgatan till
Skylten, och sedan vidare till Hunnebergsgatan. Måndagarna rullar på med ca 6-10 deltagare per gång,
men torsdagarna är nedlagda. Diverse 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 hållits många turneringar.
Antalet olika spel som spelas har som vanligt ökat.
Inga större arbeten har gjorts med lokalen detta år, men vi har fått en hisklig massa stolar.
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.
Totalt har 53 olika personer varit medlemmar i LBK mellan 2019-07-01 och 2020-06-30. I slutet av juni
var siffran 40 medlemmar. Detta är betydligt lägre än rekordåret innan, men fortfarande på en stabilt
hög nivå historiskt sett.
Inga LinCon-turneringar hölls pga av inget LinCon hölls.
En DBMM-liga hölls hösten 2019.

Rollspel
En rollspelssektion sattes upp under hösten 2019 och rullade på i några månader på Platansgatan och
sedan på Skylten. Verksamheten ligger nu i dvala.

DefCon
Figurspelskonventet DefCon arrangerades för elfte 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, Warmachine & Hordes, Lord of the Rings,
samt Dust.

Riksmötet
Tobias Lundberg utsågs att representera föreningen på Riksmötet, men fick förhinder.

LinCon
LinCon 36 kunde inte genomföras pga Covid-19. Istället genomfördes ett smärre online-konvent.

Övrigt
Samarbetet med Game Link rann ut i sanden efter flytten till Skylten, och får anses passé iom vi flyttade
ifrån Skylten.
Styrelsen har målat föreningens märke i Märkesbacken på Campus Valla (Linköpings universitet).
Föreningen fanns med i den digitala foldern för Kalasmottagningen.

