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Altemativ II
Köttbullar

Könbullnr nrcd kokt potatis och brunsds- Scrucras nrcd lingon och gurka.
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Altemativ III
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Altemativ I
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Aktiviteler

-.FIr fölJer en förteeknlngöver de epel eon konner atiepelar under helgent sånq.santllga kråver faiannf tai-iä.råkert-delfaffiae. oet lronnJiatt-- f,lnnae. 
- -möJllghet ;;;anrtla eig tlll Oe piatrer iäflnnr rvar on nan betalar viddörren.
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Paranoia

Författare:. Daniel Berggvist
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Totalt 7 apel.
Det är klart jag är glad...
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Advanced Dungeons & dragons
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Lars Rocks6n ochDaniele Gul_lno

lnnälanr 5 per lag
,. Totalt 7laq.
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James Bond
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Ännälanr S per laq

?otalt 6 lag.
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BloodBowl
Arrangörr Daniele cul.inoAmälanr Individuell
öaucott cup
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Xategorler:
Fäntäzy-l
Fantazy-2

sclPl-l

sclPl-2
SyeFok

Det är-klart att det koncrer
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Distrihs möte

Se detta som en XALLELSE tilldet första distriktsmötet förspelföreningar inom x,y och Zlän. SveRok har på den senastetiden börjat att dela upp sioi distrikt, där vi hä;- i de;nellergta delen av Sverige
inte hade tänkt att fisdiIångt efter. Fördelen ,nea å€tdietrikt är förutorn att det ärIättare att få mer bidrag äratt man får ett lokatare 6rgangolr verkar mellanföreningarna.

Varje förening skickar ninsttvä representanter olusintereserade. som intressäiiä
räknas de aom vill. Även de
son inte är anslutna till enförening inbjuds för att kunnaövertaLas till att bitda 

".sådan.

Tider och lokal kommer attanslås på konventet.

DÄGORDNING

1. llötest öppnande

2. fastställande av
dagordningen

3. VaI av ordförande och
sekreterare för mötet

4. Val av justeringsmän

5. val av Organisationens
ay ordförande
b) övriga ledamöter
c; revisorer

6. stadgar

7. l,ledlemsvärvning

8. övriga frågor
9. Avslutande

PBM-NEWS

Några av föreningarna i landet
lpga - portokostnad har intealla haft nöjet) har fått ;atbrev där skapandet av ett pBH
organ toga upp. på konventetkommer även -det finnas chansatt..stäIla frågor, konmentera,anmala tntreaae mm, angåendePBH-organet. Det konner ävenatt..- finnae nöjlighet 

"i[annaJ.a a j.g till många pBtl, Eoch - ett av WnAUp.s nådlenmars
PB}t konmer nan åven att funnigöra ett elter ett nar arit- låplatsen.

Organisering

vid insläppet konmer det atttrnnas en kassa där destackare som inte betafitanmälningsavgiften har 
"M;;att betala in. oå tommer nanäven att kunna anmäIa si! tiiide plataer som tinns - tvaiefter att alla töranmäfningiiär borträknande. vi [fiil;aven att pricka av de solredan betalt så ha postkvittot!:edo för att visa upp det. Ondu underlåtit dis -tift attbglg+a så kom så tidigt sonmöjligt för att undeilättavaran organieation. f mån av

:!.y*T" kommer varje grupp attra--_srn- egen govsal där desjälv får hå1Ia ordningen.
I 

_ 
kafeterian komner äet attfinnae anslagstavlor medrnfornation om ändrade tidergfler rum för aktiviteteini.Inför varje spelongång är deten aamlj.ng i ljushallen förgenomgäng och information. Viddenna information konnerspelets SL att håimta grupperna

som skall spela. xon i 9ä tid
:3 srlpper vi strul ochförseningar i programmet.
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