Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Jesper, Flemming, Bjarne, Thomas, Tue, Susanne, Spritt og Lars.
Dato: Mandag 10. maj 2010, kl. 19.
Sted: Hos Susanne.

Konstituering af bestyrelsen
Flemming blev genvalgt som næstformand.
Lars overtager posten som sekretær fra Thomas.
Spritt og Susanne er bestyrelsesmedlemmer de næste to år, mens Lars indtager den ledige et års-post.

Nyt fra formanden
Jesper har haft en snak med Bifrosts formand om, hvad vi vil få ud af at melde os ind.
Ifølge Jesper vil han gerne mødes med Fantastisks bestyrelse, så vi kan blive klogere på hinandens ønsker. Bifrost vil udvide deres interessefelt og vil derfor gerne have foreninger som Fantastik ind i folden.
Diskussionen om Fantastiks fremtid udskydes til efteråret, når Fantasticon er overstået.
 
Nyt fra kassereren
Siden generalforsamlingen er tre medlemmer blevet udmeldt, fordi de ikke har betalt deres kontingent trods flere rykkere.
Til gengæld er der kommet et par nye til, så Fantastik nu har 102 betalende medlemmer. Thomas har sendt rykkere ud til fem medlemmer, som ikke har betalt.

Aktiviteter og arrangementer
Der er forfatterpræsentation den 26. maj.
Klaus har nævnt, at han gerne vil arrangere filmaftener med anime.
Tue er frisk på at arrangere en sommerudflugt/skovtur.
Spritt foreslår, at filmaftenerne kan udbygges, så de får en anden funktion end det rent sociale. De kunne også inkludere foredrag eller introduktioner af bestemte instruktører og temaer.
Bjarne spørger til fremmødet til caféaftenerne, fordi han har oplevet, at han er dukket op, uden at andre er til stede. Det har tidligere været diskuteret, om der skal være en form for "vagtordning," som sikrer, at en fra foreningen deltager i caféaftenerne, så nye medlemmer ikke går forgæves. Det anbefales i stedet, at man tilmelder sig på cafélisten.
Susanne foreslår, at nye medlemmer modtager et velkomstbrev, så de føler, at der bliver taget hånd om dem. Thomas oplyser, at der tidligere var et sådant brev, men at det blev erstattet af en velkomstmail. Susanne vil gerne se på, om der er noget i mailen, som kan ændres, så det bliver mere personligt.

Internet
Der er stadig de samme hængepartier.
Jesper og Flemming har talt om at lave en opgradering til sommer.
Thomas arbejder på en separat hjemmeside for Himmelskibet og vil gerne lave en indeksering af anmeldelserne, så der også kan søges på f.eks. genrer, målgrupper og anmeldere.
Spritt foreslår, at man bruger en arbejdsweekend på at få overflyttet alle de gamle sider over til det nye system.
Jesper nævner muligheden for at lave et galleri på hjemmesiden med billeder fra diverse arrangementer. Frem for at have en billedredaktør skal folk selv kunne lægge billeder ud, men de bedste kan samles, så de kan ses øverst på siden.

Pr
Spritt udnævnes til ny kontaktperson for pr-gruppen i stedet for Rasmus.
Susanne og Spritt spørger til en stand på Star Wars-dagen den 29. maj.
Fantastik havde en stand sidste år, men har ikke søgt om det denne gang, da ingen fra den gamle bestyrelse kunne den dag. Susanne spørger Dansk Star Wars Loge, om det er ok, hvis vi deler Fantasticon-postkort ud på dagen.
Bjarne har fået lavet to plakater med Himmelskibet. Han efterlyser en folder eller visitkort, som kan supplere plakaterne. Der er tidligere lavet en folder, men den trænger til at blive opdateret. Bjarne og Spritt ser på sagen.  

Himmelskibet
Det kommende nummer af Himmelskibet var egentlig færdigredigeret og sendt til korrektur, men kom retur fra trykkeren, fordi der var anvendt de forkerte fonte. Maria er i gang med at rette, men Thomas har ikke hørt fra hende i en uge.
Nummeret skulle gerne være klar inden pinse, fordi der er en annonce for Komiks med. 
Klaus er redaktør på det næste nummer. 

Fantasticon
Auktionen for Fantasticon den 5. maj indbragte ca. 3000 kr.
Fantasticon-gruppen holdt møde i sidste uge. Flemming oplyser, at han nu har så mange gæster, at han er nødt til at sige stop for at have plads i programmet.

Evt.
Flemming overvejer Fantastik-prisens fremtid. Sidste år var der kun syv, som stemte. Løsningen kunne være at oprette en dommerkomité, som udpeger en vinder. Men det kræver, at man finder folk, som holder sig bredt orienteret om, hvad der udgives af dansk fantastik. Prisen holder pause i år, men kan vende tilbage i 2011.
Bjarne spørger, om det er i orden at annoncere efter noveller baseret på hans rollespilsunivers. Opfordringen kan bringes i Himmelskibet og på hjemmesiden, ligesom skrivegruppens medlemmer kan være mulige deltagere.

Næste møde
Mandag 21. juni kl. 19 hos Susanne.

