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Styrelsens proposition 

med förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

Styrelsen överlämnar följande förslag till årsmötet 

Förslag till verksamhetsplan för                              
juni 2015 – juni 2016

Trekdagar

Trekdagar är fortfarande föreningens främsta aktivitet. Trekdagarna ska ge besökarna en 
allsidig orientering i alla Star Trek serier och det är den verksamhet som pågår regelbundet
under året. Temavisningarna som vi genomför är mycket populära, och många teman 
får vi från föreningens medlemmar. Stockholm Trekkers kommer även fortsättningsvis att 
utöka verksamheten med andra intressanta science fictionserier förutom Star Trek.. 

Förutom avsnitt kommer vi att ordna andra aktiviteter bl.a. triviatävlingar, lotterier, 
debatter och specialvisningar av Star Trek™-relaterat och annan science 
fictionmaterial. Vi håller även med ett uppskattat trek-café med fika och godis för 
våra medlemmar. Nytt för föreningen är att det arrangerars Star Trek kortspel i foajen 
för de som kan eller är intresserade att lära sig. Denna verksamhet är mycket populär. 

Trekdagar år 2015:
10 januari 
7 februari 
7 mars, tillika årsmöte  
4 april
2 maj
13 juni
5 september
3 oktober 
7 november2
12 december ( Beroende på The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention)
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Trekdagar för 2016:
16 januari 
13februari 
12 mars, tillika årsmöte 
2 april
7 maj
4 juni(6/6 nationaldagen)
3 september
1 oktober 
5 november
10 december ( Beroende på The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention)

Ekonomi 

Föreningen har inga skulder. Planen är att fortsättningsvis gå med verksamhetsvinst 
för att kunna förnya utrustning som börjar bli utjänta, arrangera kongresser eller 
någon verksamhet förutom trekdagar. Dessa verksamheter planeras separat när så 
behövs, samt då ekonomiska medel finns. Föreningen får en hyreshöjning  
för lokalerna i Skarpnäck under 2015. Nytt hyrespris är inte meddelat ännu. 

 

Special Events

Föreningens ambition är att utöka vår ordinarie trek-verksamhet med allehanda 
”Special events” när tillfälle dyker upp. (Ex. The Scandinavian Sci-Fi, Game & Film Convention)

Stockholm Trekkers skall även fortsättningsvis tillvarata möjligheter till samarbete
med bl.a. WCT och TSS och att samorganisera viss verksamhet om möjligt. Lokalerna är
mycket lämpliga att ha ex. kongress i. 

Nästa stora arrangemang som Stockholm Trekkers genomför skall innehålla Star Trek kortspel. 

 

Årsmöte

Årsmöte planeras till lördagen den 12 mars 2016.

På styrelsens vägnar 

Peter Söderlund                                                 
Ordförande Ledamot/sekreterare

Stefan Åkesson Göran Häggsjö 
Ledamot Ledamot 
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