Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Jesper, Spritt og Lars.
Dato: Onsdag 24. november 2010, kl. 19.
Sted: Hos Spritt.

Siden sidst
Det planlagte bestyrelsesmøde i juni blev aflyst, da for få havde mulighed for at deltage. Dernæst kiksede det med at få aftalt en ny dato på grund af travlhed med Fantasticon, ferie, sygdom, arbejde og andre RL (real life)-relaterede ting.
Først i begyndelsen af november blev der sat dato på et nyt møde, som igen var stærkt afbudsramt. Det blev dog besluttet at holde det alligevel bare for at komme i gang igen.
Meget i foreningen har af samme grund ligget stille det sidste halve år - i hvert fald den del som ikke har med Fantasticon og Himmelskibet at gøre - og det betyder blandt andet, at den omtalte diskussion om foreningens fremtid ikke har rykket sig ud af stedet.

Collectormania
Fantastik havde en stand på Collectormania 20.-21. november i DGI-Hallen, hvilket skete på initiativ af Thomas, som fik en aftale i stand med arrangørerne. Det kom dog bag på dele af bestyrelsen, som ikke var blevet orienteret om det på forhånd.
Thomas har skrevet følgende referat:
"Selve messen havde et besøgstal der vurderedes til at være lidt over sidste år, uden at messen dog var overrendt. Vores stand var gemt noget af vejen, dette havde dog den fordel at vi kunne have to borde. Vi fik ikke nogen nye medlemmer, og de eksemplarer af Himmelskibet vi solgte, blev solgt til eksisterende medlemmer (der benyttede sig at messerabatten). Personligt havde jeg en hyggelig weekend, og havde også et pænt salg af de ting jeg selv havde med."

Messemateriale
Spritt foreslår, at Fantastik får lavet noget egentlig messemateriale, som kan genbruges i forskellige sammenhænge, og som kan præsentere foreningen ordentligt.
Som det er nu, bliver tingene alt for ofte lavet i sidste øjeblik og får et tilfældigt præg.
Spritt har følgende konkrete forslag:
- Et banner med foreningens navn, logo og webadresse. Det skal også fremgå, at der er tale om en forening.
- En plakat med foreningens "selling points," der kort og præcist fortæller, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde.
- Små miniflyers/visitkort med de samme oplysninger, som folk kan tage med.
- En plastikholder til Fantastik-folderen, så den præsenteres bedre og gør det klart for folk, at de må tage én i stedet for, at den ligger fladt på et bord. 
Generelt skal der være tale om materiale i ordentlig kvalitet og ikke bare noget, vi har printet ud. Spritt vil gerne undersøge, hvad det koster, og hvad der kan lade sig gøre.
Lars hjælper til med teksterne.

Merchandise
Spritt nævner også, at andre foreninger så som Trekkies har merchandise i form af for eksempel krus, t-shirts og badges. For at de ikke skulle brænde inde med for meget, tog Trekkies først imod bestillinger fra medlemmerne, hvorefter de efterfølgende købte lidt ekstra eksemplarer, som de kunne sælge på deres stand. Igen er det vigtigt, at tingene bliver lavet i ordentlig kvalitet, for ellers gider folk ikke købe dem.
 
Aktiviteter og arrangementer
Spritt spørger, hvordan vi får flere til at komme til Fantastiks arrangementer? Vi har over 100 medlemmer, så hvorfor er det kun de samme 10-15 stykker, der dukker op? Hvor bliver resten af?
Jesper mener, at det hænger sammen med det gamle problem om, at Fantastik spænder så bredt, at det er svært at definere, hvad vi er, over for folk. Hvis vi skal have fat i de passive medlemmer og alle andre, er vi nødt til at sælge foreningen på en anden måde, end vi gør i dag.
Spritt foreslår, at vi udover forfatter-præsentationerne også kører nogle foredrag, som mere handler om bestemte temaer eller emner inden for genrerne (for eksempel mad eller våben).
Hun efterlyser også mere sociale arrangementer så som biografture, som tidligere har haft stor tilslutning.
Spritt savner også, at arrangementerne på hjemmesiden indeholder flere oplysninger, så de bliver mere indbydende. Lige nu er de meget korte og kan virke "lukkede" og "indforståede" for de passive medlemmer. Man kan for eksempel skrive "alle er velkomne" og fortælle, at "vi er nået til X afsnit i X serie," samt om man selv skal tage mad og drikke med til arrangementet.

I forbindelse med Fantasticon fik foreningen kontakt med Blågårds Bibliotek, og efterfølgende har Klaus holdt et foredrag om H.G. Wells 25. oktober. Det var ganske velbesøgt, og biblioteket vil gerne lave flere lignende foredrag med os. Flemming har foreslået et Philip K. Dick-foredrag med Kenneth Krabat. Susanne vil gerne stå for det. Hun har også en kontakt til Vanløse Bibliotek, men her ligger der ikke noget fast.

Nyt fra kassereren
Da Thomas ikke havde mulighed for at deltage, havde han på forhånd sendt et foreløbigt regnskab for 2010 og en generel orientering ud: Regnskabet viser p.t. et minus på 1,92 kr., hvor der var budgetteret med et plus på 330,14 kr.
Endvidere skriver Thomas: 
"Vi har både lidt lavere indtægter og udgifter. Det der primært give de lave indtægter er at vi ikke har haft en Fantastik auktion i år, de der har været har alle været for Fantasticon. Omvendt har vi været hjulpet via salget af Mortens bøger i forbindelse med sorteringerne, og et par donationer (tak til Bjarne).
På udgiftsiden er udgiften til de plaketer som Bjarne har fået lavet, endnu ikke bogført, da jeg først lige har fået fakturaen. Yderligere så har Himmelskibet været lidt dyrere end forventet.
Alt i alt ser det ok ud, men vi bør nok få arrangeret en auktion i starten af det nye år, da vi næste år ikke har de intægter vi har haft på bogsalg i år."

Internet
Thomas er i fuld med en separat hjemmeside for Himmelskibet og får hjælp fra Spritt.

Fantastiks hjemmeside trænger stadig til en større reorganisering. 
Forslaget om at lave en arbejdsweekend, hvor man får flyttet det gamle indhold over i et nyt system, bringes igen på banen. Her kunne det være en idé at spørge, om der er nogle it-kyndige blandt medlemmerne, som vil være interesseret i at give en hånd med. Det kræver dog, at de har erfaring med webdesign.
Målet skal være at få en hjemmeside, der i højere grad kører af sig selv, og hvor flere har adgang til at oprette arrangementer i kalenderen. I dag er systemet alt for tungt og for besværligt at administrere.
Der bør også ses nærmere på hele listesystemet i forummet, som er alt for uoverskueligt og har for mange inaktive lister.

Vi skal også blive bedre til at anvende Fantastiks facebook-side til at annoncere arrangementer. Spritt og Lars har også fået administratorstatus.

Eventuelt
Spritt spørger igen, om det vil være muligt at oprette husstands/familie-medlemsskaber, så man undgår at få to eksemplarer af Himmelskibet.

Det kunne også være en idé at gennemgå deltagerlisten fra Fantasticon og se, om det deltog personer, som ikke er medlemmer af Fantastik.

Næste møde
Følgende datoer er bragt i forslag:
Tirsdag 11. januar eller torsdag 13. januar.

Næste næste møde
Følgende datoer er bragt i forslag:
Tirsdag 22. februar eller torsdag 24. februar.


