Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Spritt, Susanne, Flemming, Thomas, Bjarne og Lars.
Dato: Tirsdag 11. januar 2011, kl. 18.30.
Sted: Hos Susanne.

Aktiviteter og arrangementer
Der blev ikke holdt en auktion til fordel for Fantastik i 2010, så foreningen fik ingen indtægter af den vej. Tue foreslår derfor, at der bliver holdt én i starten af det nye år, og at den bør koordineres med Flemming Espersen, da han ikke alene plejer at købe meget på auktionerne, men også selv har meget med.
Thomas fortæller, at han fra Rasmus Wichmann har fået en henvendelse om en auktion til fordel for Nordisk Fan Fond (NOFF). Rasmus spørger, om Fantastik vil være interesseret i at donere bøger til denne auktion.
Bestyrelsens holdning er, at det vil vi gerne. Rasmus regner med at holde auktionen i februar, så det besluttes, at Fantastik-auktionen først skal finde sted i maj.
Flemming oplyser, at der ikke er planer om at holde auktion til fordel for Fantasticon før engang til efteråret.
Thomas forsøger at finde en dato til en auktion i maj.

Det lykkedes heller ikke at få holdt en quiz- og knas-aften før jul, men Tue har tilbudt at stå for en filmquiz til et kommende quizarrangement.
Denne kunne finde sted i februar, evt. hjemme hos Klaus i stedet for i Valby Kulturhus, hvis han er med på idéen. Udover Tues filmquiz vil Susanne og Spritt også lave en quiz, og Klaus kan muligvis også lokkes til at finde på én. Susanne undersøger mulighederne.

Forfatterpræsentationerne skal også i gang igen, for eksempel en gang i marts.
Bjarne vil gerne lave én om William Gibson. 
Flemming efterlyser yderligere emner på mailinglisten.
Samtidig vil vi gerne fortsætte vores samarbejde med Blågård Bibliotek. Kenneth Krabat har nævnt, at han gerne vil holde foredrag om Philip K. Dick.
Susanne følger op på, hvornår han har tid og holder kontakten ved lige med biblioteket.

Spritt nævner igen sit forslag om foredragsaftener, hvor et tema tages under behandling frem for en bestemt forfatter eller en bestemt film. Idéer kan efterlyses på aktiv-listen, ligesom der kan brainstormes i bestyrelsen. 

Susanne og Spritt vil gerne samle forårets arrangementer på en liste og sende den ud på mail til samtlige medlemmer. Idéelt set er det noget, der kan gøres to gange om året (forår/efterår).


Nyt fra kassereren
Thomas er i gang med at gøre regnskabet for 2010, og det ser ud til, at vi ender med et overskud på cirka 1.500 kroner, selv om der ikke blev holdt en auktion.
Han er også ved at se på næste års budget, der påvirkes af, at portoen stiger markant. Hvis vi vil undgå at hæve kontingentet, er vi nødt til at skære helt ind til benet på alle poster.
Omvendt kan vi se frem til at få mere i portostøtte igen efter at have været på smalkost de sidste to år, fordi vi fik udbetalt for meget på grund af forkert indberettede tal.
Medlemstallet ligger stabilt på omkring de 100.

På det seneste har Thomas valgt at få trykt færre numre af Himmelskibet. Det har dog fået den konsekvens, at enkelte numre er noget nær udsolgt. Eksempelvis er der kun to eksemplarer tilbage af nr. 22, så han overvejer at hæve antallet igen.
Thomas foreslår også, at nogle af de ældste numre, f.eks. 1-5, kunne samles og genoptrykkes som en enkelt udgivelse. Hver for sig er de for tynde, men samlet vil de have mere værdi. Hovedparten af anmeldelserne kan fjernes, da de i forvejen står på hjemmesiden, så udgivelsen kan bestå af artikler og noveller.
Alle numre er gemt som pdf-filer, og det er muligt at lave nyt layout via Acrobat Pro, som Spritt har.
Thomas vil arbejde videre med idéen og præsentere et oplæg på et fremtidigt møde. 

Ved årsskiftet stod der 20.000 kroner på foreningens konto, hvilket svarer til omkring et års udgifter. Ifølge Thomas er der med andre ord til at få produceret messemateriale uden at bruge af budgettet.
Bjarne nævner, at det også kunne være en idé at have lidt på kistebunden til foreningens 10-års jubilæum, som kun ligger et par år ude i fremtiden.

Thomas forventer at have regnskab og budget klar til næste møde.

Messemateriale
Der er enighed om at få produceret nyt messemateriale til Fantastik, som kan genbruges i forskellige sammenhænge. Det vil være en god investering på sigt og vil samtidig kunne skabe genkendelighed.
Det er vigtigt, at materialet er i god kvalitet, er holdbart og kan pakkes ned i en kasse, så det ikke fylder så meget.
Spritt undersøger priser og kommer med et forslag til næste møde.

Merchandise
Bestyrelsen er ligeledes med på idéen om at få fremstillet Fantastik-merchandise.
Undervejs opstår der diskussion om logoet, som ikke alle er lige begejstrede for, fordi det er for detaljeret og for svært at afkode hurtigt. Et andet problem er, at vi ikke ligger inde med en version af det i ordentlig kvalitet, så det kan blæses op i stort format på et banner.
Generelt er der ikke stemning for at kassere logoet, men måske snarere forenkle det. Under alle omstændigheder er vi nødt til at have logoet på plads, inden vi begynder at få lavet messemateriale og merchandise.
Spritt kontakter H.H. Løyche, som lavede logoet i sin tid, og spørger, om han stadig ligger inde med den oprindelige udgave.
Susanne undersøger, hvad der kan laves af merchandise, og hvor meget det vil koste.
 
Internet
Thomas prøver at finde på en dato til en arbejdsweekend, hvor der skal findes et nyt udseende til hjemmesiden, og hvor indholdet kan blive lagt over i det nye system.
Det vil stadig være en god idé at spørge, om vi har it-kyndige folk blandt medlemmerne, som kan give en hånd med.

Generalforsamling
Tidspunktet for årets generalforsamling nærmer sig. Bestyrelsen er enig om, at en hverdagsaften igen er at foretrække. Sidste år viste, at folk kom, selv om den ikke blev holdt en søndag formiddag, som ellers hidtil havde været kutymen.
Thomas prøver at finde en passende dato i marts eller april. 

Fantasticon
Thomas har hørt fra flere, som har svært ved at skelne mellem Fantastik og Fantasticon. Nogle har den opfattelse, at de troede, en tilmelding til Fantasticon betød, at de var meldt ind i Fantastik. Ifølge Thomas kan problemet være, at der i den mail, man får med tilmeldingen, ikke fremgår helt klart, at der er tale om to forskellige foreninger.
Flemming arbejder på teksten, og Susanne og Lars vil gerne hjælpe til med at få gjort budskabet mere klart.

Flemming spørger, om Fantastik vil have en stand på Fantasticon 2011, og hvad vi vil give for det. Der opnås enighed om en pris på 1.000 kr.

Foreningens fremtid
På sidste års generalforsamling var der en større debat om, hvad vi vil med Fantastik, og hvad foreningens fremtidige mål er. Bestyrelsen blev sat til at arbejde videre med spørgsmålet, men desværre er der ikke sket det store sidenhen.
En idé kunne være at holde en workshop for medlemmerne eller at tage en uformel snak i forbindelse med en caféaften.
Susanne påpeger, at vi er nødt til at tage stilling til, hvilken slags forening vi vil være, når vi skal have fremstillet nyt messemateriale, og Thomas tilføjer, at det samme gør sig gældende med hensyn til hjemmesiden.
Flemming ligger inde med en masse input og forslag fra generalforsamlingen, som han skal have samlet til næste bestyrelsesmøde. 

Næste møde
Torsdag 24. februar kl. 18.30 hos Susanne.


