


Lincon 2003
Ännu ett LinCon är under konstruktion. I år kommer LinCon att återvända
till Linköpings Universitet, där vi en gång för länge sedan fanns. Vi siktar
i år på att bli det största och bästa spelkonventet i Sveriges spelhistoria.
För att lyckas med detta måste vi alla dra våra strån till stacken:
LinConledingen med ett tiotal hjältar, alla hundratals arrangörer och
funktionärer och våra över tusen deltagare. Alla delar bildar tillsammans
LinCon och det är tillsammans vi kan göra LinCon 2003 till den bästa,
största och mest minnesvärda händelsen i Spelsverige.

Du är varmt välkommen att bidra till årets spelhändelse, LinCon 2003!
LinConledningen

Anmälan
Anmäl dig genom vår hemsida på lincon.sverok.se. Alla anmälningar är bindande. Vi betalar normalt
inte tillbaka några pengar eftersom dessa går till att förbereda konventet. Anmälningsavgiften går till
lokal, personal och material. När du anmäler dig får du möjlighet att bli medlem i Dragon's Den och
därmed också i Sverok och får i så fall 40 kronor i rabatt.
Webanmälan senast 16:e maj 200 kr (medlemskap i Dragon's Den ingår)
Webanmälan efter 16:e maj eller på plats 300 kr (medlemskap i Dragon's Den ingår)

De flesta arrangemang är gratis, men en del kräver extra resurser och har fina priser vilket kostar lite
extra. Ska du Inte spela något är du givetvis välkommen att vara med på LinCon helt gratis.
Övrigt: Du kan också förbeställa LinConmuggen (50 kr, då ingår fritt kaffe, te och saft) eller
LinControjan för 100 kr (olika stolekar finns).

ANMÄLAN OCH BETALNING MASTE IN SENAST 16:E MAJ

Slippa anmälningsavgiften?
Ett sätt att slippa anmälningsavgiften är att hjälpa till på konventet som spelledare, kioskpersonal eller
slutstädare. Tre arbetade pass geranmälningsavgiften tillbaka och dessutom får man LinConmuggen
samt mat varje arbetat pass. Vidare information finns på hemsidan lincon.sverok.se.

Hur anmäler man sig på hemsidan?
1. Gå till http://lincon.sverok.net.
2. Registrera dina personuppgifter. Du får då ett inloggningsnamn som också är din anmälningskod.

Byt lösenord om du vill. Du kan logga in och kolla dina uppgifter och anmälningar så ofta du vill.
3. Logga in och registrera dina anmälningar. Det går att ändra tills du bestämmer dig att du är klar.
4. När du är helt klar definitivanmäler du dig och får veta vad du ska betala. Entröavgiften är endast

200 kr när du anmält dig på webben och betalar senast den 16:e maj. Ett fåtal arrangemang har
deltagaravgifter. Vill du ha LinConmugg eller LinControja kan du förboka så du säkert får en.

5. Klipp loss inbetalningskortet i slutet av häftet. Fyll i din anmälningskod = ditt inloggningsnamn,
ditt namn och hur mycket pengar du ska betala. Upp till åtta personer kan betala på samma
inbetalningskort.

6. Betala på det sätt du vill. Om du betalar på internetbank, missa inte att ange anmälningskod,
namn och summa för varje person du betalar för, annars har vi ingen aning om vem pengarna
är betalning för.

lncheckning, sömn och bagage
När du kommer till LinCon bör du checka in i receptionen. Du får då ditt armband som du måste ha

för att få spela. Under onsdagen krävs inget armband eftersom det kan ta tid för alla att checka in.

Tag med dig din anmälningskod som du får när du anmäler dig på hemsidan.
Observera att man i år av brandskäl inte får sova i spelsalarna. Särskilda sovsalar kommer att
ordnas. lnfomation om var man får sova och duscha anslås på konventet. Gratis bagageinlämning
finns i anslutning Colosseum och sköts av Attackstäd Piasava.

:---( - --' Mat, butiker och sånt
LinCon har en kiosk där vi säljer frysmat, mellanmål och godis. Vi har också
en en flott(ig) grill där man kan få tag i den berömda LinConburgaren(tm) eller
ett vegetariskt alternativ. När det gäller butiker så kommer det att finnas ett
antal välsorterade spelbutiker och dessutom försäljning i kafeterian.

Ordningsregler
Gör du fel så åker du ut! Använd sunt förnuft. Vi har säkerhetspersonal som kontrollerar att allt går
rätt till. Städa efter dig och håll ordning. Ta hänsyn till andra. Använd sunt förnuft en gång till!
Utan LinConarmbandet som man får i samband med incheckningen får man inte spela spel.

lnget armband = inget spel!

lnvigning och avslutning:
lnvigning sker klockan 9:00 på torsdag förmiddag och avslutning med prisutdelning sker söndag
klockan 9:00. Däremellan är det bara att njuta av dina favoritspel!

Dragon-s Den - din förening
Spelforeningen Dragon's Den bildades 1983
och har idag nästan 1000 medlemmar över hela
landet. Från början var målet att samla spelare i

Linköping, främst de som studerade på Linköpings
Universitet. Redan året efter grundandet
genomfördes det första spelkonventet: LinCon
84. Numera är föreningens mål att se till att
deltagarna på LinCon får ut det bästa av sitt
konvent. Genom att gå med i föreningen får
du insyn och chans att påverka föreningen och
innehållet på LinCon. Genom medlemskapet
blir man också medlem i spelförbundet Sverok.
Stadgar finns på hemsidan.

Kallelse till årsmöte för medlemmar i Dragon's Den
Vi vill redan här kalla samtliga medlemmar som går med i föreningen via anmälan till LinCon. Arsmötet
är lördagen 23:e augusti klockan '14:00 på Elsas Hus, Elsa Brännströms gata 3b i Linköping.

lcke medlemskap i Dragon's Den
Arrangemangsavgifter

+40 kr (Betala 40 kr om du inte vill vara medlem)
varierar, se hemsidan



Arrangemang
Mer information finns på hemsidan lincon.sverok.se, men här finns smakprov på vad som kommer
att finnas under spelkonventet, Tyvärr finns inte plats för att ta med alla arrangemang, kurser,
seminarier och happenings, så kolla gärna mer på hemsidan lincon.sverok.se"

ROLLSPEL
Vill du spelleda? Har ni en spelledare i ert spelgäng? Vi har behov av hjälp med spelledare och
de som ställer upp får en massa förmåner. Glöm inte att en i laget anmäler hela laget men att
alla givetvis ska anmäla sig idividuellt för inträdesavgiften. Spelledare anmäler sig själva som
spelledare och får inträdesavgiften tillbaka efter tre spelledda pass.

Afterlife (Friform) av Anna Svensson
Afterlife är ett bisarrt äventyr som utspelar sig i en värld gudarna skapade i fyllan. Spela änglar,
djävlar, maffiosos och hippies ijakten på sanning, sagofigurer och prima röka.

Gisslandrama på Naturhistoriska (Gurps) av Tobias Eliasson
BSU har tagit gisslan i Naturhistoriska Museet i Göteborg, polisen väntar på
deras krav samtidigt som Nationella lnsatsstyrkan är på väg till platsen.

Hypotermi (Phobia) av Johan Englund
Phobia är ett kommande svenskt skräckrollspel från Neogames. Det utspelar sig i nutid och
fokuserar på det högteknologiska postmoderna samhällets sönderfall. Eviga och övernaturliga
krafter kämpar för att avgöra mänsklighetens öde, men den slutgiltiga striden kommer att äga rum
I psykets mörka vrår.

Krigshudars Skall (Drakar och Demoner '91) av Björn Kauppi "D7"
"Kredatien ska få lära sig en läxa! Det ska inte tro att de kan göra som
de vill mot en semulanska handelskammaren! Låt kriget börja!"
Köpmännen jublade...
Spelarna tar rollerna som mäktiga handelsmän mitt i smeten och får
sitt livs upplevese.
Äkta Ereb Altor - alla talar svenska!

Midnattsvatten (Mutant, Undergångens Arvtagare) av Mattias
Johnsson
Tre vänner beger sig denna gång på en ångbåtsfärd i Vättaträsket
tillsammans med Strapatssällskapet. Bakom fasaden av bländande
leenden och vänskapliga gliringar döljer sig en verklighet som är
forräd isk, rovgirig och fruktansvärt hänsynslös.

Practise Effect (Friform) av Henrik Norberg
Ett nytt sätt att färdas i universum har upptäckts, men någonting går fel och nu är ett
forskningsteam vilse på en okänd värld, utan något sätt att återvända. Ett fantastiskt äventyr med
inslag av science fiction och fantasy.

Techmageddon (Neotech 2) av Mattias Svensson
Något skumt är i görningen på Mars. Det ryktas om signalspaning, krigsförberedelser, urspårade
biovapenprojekt och till och med utomjordingar! Fina priser från Neogames kan vinnas!

Tynande Drömmar (Fading Suns) av Fredrik Ernstson
Tynande drömmar är ett äventyr som introducerar världen Fading Suns. En expedition till flärran
planeter med potential att verkligen gå överstyr!

Ur Afgrunden (Call of Cthulu) av NisseNytta
Rollspel i H.P. Lovecrafts anda i Uppsala 1907. Fristående fortsättning på föregående års "Mörkrel

mellan stjärnorna". Försjunk ett tag i sekelskiftesstämning, akademiska särlingar och namnlös,
kosmisk fasa.

Winchester (Western) av Anders och Tove Gillbring
Winchester är andra delen i westerntrilogin. Tredje delen, Gatling,
spelas på SydCon. Vill du veta mer om trilogin, Deliverance och
kampanjen? Gå då in på urww.rollspel.com.

Rollspelsbaren med Gunnar Söderberg & Co
Droppa in till rollspelsbaren i cafeterian och spela oförglömliga
äventyr av det improviserade slaget.
Sä9, har ni något med lack&läder-muppar?

LEVANDE ROLLSPEL

Slaget om LinCon
En till två gånger om dagen utkämpar vi ett "blodig" slag mellan de olika adelshusen för kontroll
över spelkonventet. Vågar du vara med?

Bofferturnering
En turnering varje dag, i boffrandets ädla konst. LinCon står för vapen.

Bofferbaren
Kom till Bofferbaren, låna ettvapen och rör på dig! "Träffa" nya personer! Ha roligt och få en

uppfriskande adrenalinkick! Man kan till och med hävda att det är träning...

Frogslimers vs the World 2003 av Stoffe, Halq o Måd
Sverigeturnön "Frogslimers vs. the world 2003" har nu nått Linköping. Soundchecket är klart,
intervjuerna gjorda, kvar är bara väntan på showtime! Men ska turn6n dra ut på tiden? Vem har
lagt sin gamla strumpa i micron? Funkar den här scarfen med de här byxorna?

Verbal Gombat med Tysk och Petno
Boot to the head, roundkick och allt du kommer på.

Räkna med att få ont i magen - av skratt! Missa inte chansen att delta i ett våldsamt improvisat
ionsdebattslagsmå|. Törs du inte delta är det nästan lika kul att titta på! Som vanligt öppnas alla
strider med en hoppspark...

Teatersport med Ralph Wallen
Utmana andra lag på teatersport - en tävling där det viktigaste är att ha kul och locka publiken till
skratt. Publiken dömmer och bestämmer vilket lag som hade de finuligaste lösningarna och det
mest underhållande framträdandet.



KORTSPEL

Officiellt Svenskt Mästerskap Magic the Gathering
Aven i år hålls de Svenska Mästerskapen i Magic på LinCon. Vem blir årets Svenska Mästare?
Vilka får åka till VM? Och som vanligt, massor med sideevents för de som inte spelar i SM eller
för de som inte behöver sova. Frågor? Kolla på lincon.sverok.net Står det inte där, ring Champ på
Backstab. Hans nummer är 031-166870.

SM-kval med Trendus,
Registrering: Torsdag 09.00 - 09.45, starttid: 10.00
Format: Standard
Kostnad: 50:-
Sista chansen att kvala till SM. Top 10% kvalar.

SM, dag I
Registrering: Fredag 09.00 - 09.45, starttid: 10.00
Format: Standard
Kostnad: Gratis (om man har kvalat)
Bara kvalade spelare får delta. För en lista på kvalade spelare, gå till www.trendus.se/magic. Top
64 får spela vidare dag två.

SM, dag 2
Starttid: Lördag 09.00
Format: Rochester draft
Kostnad: Gratis (om man har kvalat)
Bara top 64 från dag I 1är delta. Top 8 spelar finalspelet.

SM, finalspel
Starttid: Lördag, ca 20.30
Format: Standard (samma lekar som dag 1)
Det är här allt avgörs. Alla spelare i finalspelet är kvalade till EM i London, top 4 kvalar till VM i

Berlin, top 3 blir det svenska VM-laget och vinnaren blir årets Svenska Mästare.

lnofficiellt SM i Typ 1 med Backstab
Registrering: Lördag '10.00 - 1 0.45, starttid: 1 1 .00
Format: Typ 1

Kostnad: 75:-
Dags för den riktiga kraften. Formatet där (nästan) alla kort är tillåtna och verkligen allt kan hända.
Nu på dagtidl

Release-turnering för Scourge
Arrangör: Backstab, 031 166870
Registrering: Onsdag 19.00 - 19.45
Starttid: Onsdag 20.00
Format: Sealed Deck (1 Onslaught Tournament Pack och 3 Scourge boosters)
Kostnad: 250:-
För dig som inte kunde delta på någon av pre-releaserna runt om i Sverige, eller för dig som helt
enkelt inte kan få nog av att spela med nya kort.

Till alla turneringar måste man vara på plats och registrera sig under angiven tid oavsett om
man är föranmäld eller inte. Priser till SM är i skrivande stund inte helt klart, men kommer att
annonceras på www.trendus.se/magic inom kort. Utöver detta kommer det hållas massor med
småturneringar av Backstab. Dessa startar så fort 8 personer har anmält sig och kommer vara
i alla möjliga format. Det kommer även att finnas möjlighet att ta domarprovet om man vill bli
certifierad domare. Om du är intresserad, kontakta Mattias, mattiasw@randomthoughts.nu.

Axis & Allies med Roger Edblom
Spela hela andra världskriget på ett enda spelpass!

Advanced Civilization, Svenskt Mästerskap
med Christer "Chrisp" Pettersson, chrisp@sverok,se
Bygg städer, idka handel, överlev katastrofer och forska fram nya

tekonologier innan de andra kulturerna gör det. Ditt spel avgör hur

framgångsrikt din kultur kommer att klara sig i konkurrensen. Perfekt

både för nybörjare och erfarna. Delta i så många kval du vill för att
tävla om den hägrande finalen på fredagkvällen.

Garcassonne med Midgaard Games
"Vänta, om jag bara lägger min bonde här i fälten kan jag tillsammans med min riddare och rövare

eröva hans kloster. På så sätt kanske hans munk kommer över på min sida. . . ."

Diplomacy med Simon Alskans
Kan du lita på dina allierade eller planerar de att förråda dig
denna spelstur eller nästa? Misstänker han att du kommer att
bryta pakten redan nu? Led ditt lilla rike till att bli en stormakt och
besegra de andra till andrahandsnationer. I Diplomacy är tillit med

en gnutta paranoia en dygd.

Formula DE med BSK
Upplev tjutet av topptrimmade motorer och den stickande lukten
av brända däck. Kom och spela detta lysande enkla racingspel.

Go med Linköpings Go-klubb
Hos oss kan du lära dig spela Go, ett fascinerande brädspel med mångtusenåriga anor, och

dessutom se Hikaru no Go (anime om en ung kille som lär sig spela Go).

Kremlin med Conny Backlund
Du har skadat, lemlästat och dödat, med våld erövrat nationer och världar men nu vill du vara
riktigt ELAK. Då är det dags för KREMLIN!

LinCon Bowl med TPG
För nionde året i rad körs LinCon Bowl, spelet om amerikansk fotboll Var med och spela snabba

matcher i detta enkla strategispel.

Settlers of Catan
"Om jag ger dig en bä så får jag en stock."
"Nä, jag har redan stock. Vad sägs om lite gegga?"

BRÄDSPEL



Schema LinCon2003för

Axis & Allies Axis & Allies

Settlers ol ('rtnn

Steve Jackson Games

Settlcrs of Catan

htin in Atiica Crimson Skies

Fcar/Aliens

Leytebuktcn '4,1

Western Draw Stranscrl

The Lortl ol the Ri The Lord of the Rings Teritoriul

limers vs the World 2003

GURPS Gisslan



Shogi med Sveriges Shogiförbund
Linköping Open och SM-slutspel.
Testa shogi på LinCon och se Sveriges bästa spelare göra upp om SM-titeln!

FMK med Nyköping FMKAssOciation
Mech-krig i brädspelsformat. Krossa motståndarna, få pengar, köp större vapenl

WizWar med Conny Backlund
WizWar är ett lätt och snabbt klassiskt spel där det gäller att i en labyrint stjäla andras skatter och

hindra dem från att stjäla dina egna.

Zombies med BSK
"Vi har en zombie till vänster!" "Arrrrgh!"
"Titta, en till höger också!" BLAM!
"An, otei... den där borta då?" "Eeek!"

Gheapass Brädspelsbar
Här kan du droppa in och lära dig spela ett par Cheapasspel, ställa upp i några turneringar och

allmänt ha trevligt!

Midgaard Games Brädspelsbar
Kom och spela några av Midgaard Games underbara brädspel, såsom Kingdoms och Citadels! En

turneringar kommer att anordnas och fina priserna utlovas.

Steve Jackson Games Brädspelsbar
Kom och spela dina gamla favoritspel från Steve Jackson Games. Höjdare som Munchkin, Car
Wars, X-Bugs och Frag.

FIGURSPEL

Blood Bowl med Anders Enger
På LinCon spelas det inofficiella svenska mästerskapet i Blood
Bowl. Alla vet vad Blood Bowl är. De som inte vet det har tid på sig
att lära sig.

Cave Wars - Whare's Da Fungus? med Fredrik Persson
Ta "kontroll" över en liten Goblinmobb som kämpar mot andra om
att skaffa mest stash.

Crimson Skies med Texas
Den röda dubbeldeckaren svänger snett ned och överöser sin
motståndare med kulor från sina dubbla synkroniserade maskingevär.
Hade han någonsin en chans? Men vad var det för skugga som slank
förbi ovanför?

De Bellis Multitudinis med Lars-Olov Larsson
DBM är ett historiskt figurspel som simulerar historiska slag. QBA är
DBMs lillebror och kan spelas på kort tid. Den skala vi använder är
15mm.

FEAR / ALIENS med Planned Movement Production
Planned Movement Production bjuder åter igen på FEAR. Vi lovar många Aliens, stora Aliens,

grymma vapen, nya vyer att beundra och många rädda döende Colonial Marines!

Gå På! med Thomas Arnfelt
Ta befälet över den karolinska arm6n och slåss mot sachsare eller ryssar. Eller ikläd dig rollen
som kejserlig befälhavare och försök stoppa Ludvig XIV:s expansionsplaner!

Fightin' in Africa med Texas
Aret var 1882. Dä tog de brittiska styrkornas befälhavare en paus från striderna. Hade hans
soldater segrat, månne? Eller var det blott en sista kopp te före döden?

Leytebukten '44 med Patrik Andersson
Aret är 1944 och de japanska stridskrafterna pressas tillbaka över Stilla havet. USA rycker framåt
och nästa mål är Filippinerna. Men den japanska flottan är fortfarande långt ifrån besegrad - en
mäktig slagstyrka samlas för att återta kejsardömets förlorade heder.

Neon Genesis Evangelion med Anton Strydom
Tag befäl över mänsklighetens sista hopp om överlevnad! Rädda jorden undan undergången med
hjälp av vetenskapens mest otroliga bedrift - EVANGEllON-enheterna!

Respawn - Unreal Tournament Unplugged med Johan Lejonklev och GGG
Död och återkomst i det snabbaste figurspelet någonsin, både vad gäller att lära sig och att spela.

Warhammer 40.000 med Tommy Runesson
1700-poängsarm6er enligt Standard Organisation Chart. Se
hemsidan lincon.sverok.se för mer detaljerad information.

Warhammer Fantasy Battle Turnering med Rheidar Sahlbers och
Per Svensson
FFFF och Dragon's Den hälsar er välkomna till Lincons Warhammer
Fantasy Battle turnering, som vi hoppas kommer att bli större och
bättre än någonsin! Titta in på hemsidan för alla detaljer!

Warzone - Fast and furious miniature battles med Andreas Engström
Officiellt sanktionerad turnering i Warzone med fina priser sponsrade av Excelsior Entertainment
bland annat regelböcker och flgurer. Turneringen spelas koncentrerat med tre matcher under ett
pass. En vinnare koras varje dag.

Western - Draw Stranger! med Tove Gillbring
Det är hetare än i helvetet i den lilla pueblostaden precis på gränsen till Mexiko. Byborna har
sedan länge låst in sig i sina hus och bommat för fönsterluckorna, allt för att undvika att träffas av
en förlupen kula. Den stora uppgörelsen är nära.



OVRIGT

Maffia av Björn Thal6n och Hannes Svanqvist
Succ6n från förra årets LinCon är tillbaka! Maffia är som ett brädspel utan bräde eller rollspel utan
roll. Maffia är ett konversationsspel och ett konfliktspel. Mord, maffia, ondska och intriger...

Filmvisning med Universitetets filmklubb
Himmelriket för filmälskare: 84 timmars filmmarathon! Nya filmer, häftiga filmer, konstiga filmer,
kultfilmer!

Kult rollspel
Spela gamla favoritscenarion till rollspelet Kult! Vi ställer upp med allt utom spelare...

LSFF
LSFF, Linköpings science fiction-förening, kommer i år på LinCon. Vi kommer att anordna seminarier,
drop-in-aktiviteter, auktioner och filmvisning. Dessutom kommer vi att ha en eller flera frågesporter.
LSFF är en förening för folk som finner fiction och fantasy furiöst fantastisktl Kom och prata med
ossl

Auktion
Varför inte ta med allt gammalt skräp som samlar damm i

spelhyllan och dumpa det på någon stackare som tror sig hittat
ett fynd? Lura på någon nybörjare dina "rariteter" och tummade
supplement och tjäna en hacka på LinConauktionen.

Auktion
Här kan du fynda! Hitta det där supplementet som gör din
samling komplett. Hitta gamla spel till rövarpriser som inte kan
skådas i någon butik. Köp gamla figurer som du kan måla bättre
eller det där sällsynta kortet som dess förra ägare inte hade en
aning ingick i pärmen.

Ditt eget arrangemang
Du har säkert något du vill göra på konventet, som vi inte har med. Varför inte arrangera det på eget
bevåg? Skriv upp dig på anslagstavlan och försök få deltagare! Kontakta lincon@sverok.se om du

vill ha hjälp.

SVEROK. SPELFORBUNDET FOR DIG!

Genom att gå med i Dragon's Den blir du medlem
i Sverok. Du kan givetvis också starta en egen
spelförening med dina kompisar där du bor, eller gå
med i en av de 1700 föreningar som redan gått med.
32000 spelare kan inte ha fel - Gå med i Sverok och
spela spel!
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Stadgar för Spelföreningen Dragon's Den

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Spelföreningen Dragon's Den.

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt såte i Linköping.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten
till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.

§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika
former av spel.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 augusti till 31 juli.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa
stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen.
Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan
avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste
diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då
avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen
och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista,
bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på
årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, vice
ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller
flera extra ledamöter. Samma person får inte ha flera
poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.
Valbar är medlem iföreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och
förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar
är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte
vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna
föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera
valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§1'l Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 1 november
varje verksamhetsår. Styrelsen beslutar om tid och plats.
För att vara behörigt måste föreningens medlemmar
meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie
årsmöte:
1 ) mötets öppnande
2) mötets behörighet
3) val av mötets ordförande
4) val av mötets sekreterare
5) val av två personer att justera protokollet
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7) ekonomisk berättelse för förra året
8) revisorernas berättelse för förra året
9) ansvarsfrihet för förra årets s§relse
1 0) årets verksamhetsplan
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift

1 2) val av årets styrelse
1 3) val av årets revisor
14) val av årets valberedare
1 5) övriga frågor
16) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av
föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till
extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den
som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste
föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i

förvä9.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i

kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var
för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person
utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt
på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur
styrelsen rösträtt.

§1 5 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte
avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i

stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med
rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte- För att vara
giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av
antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget
delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall
måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3),
syfte (§a), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17)
kräver likalydande beslut på två på varandra följande
ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas
på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå
av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge
minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter
ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet
med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det
sista årsmötet.

KALLELSE TILL ARSMÖRTE 2OO3

Nästa årsmöte är lördagen 23 augusti 2003
på Elsas hus, Elsa Brändströms gata 3 B, i

Linköping. Välkommen!
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