
Verksamhetsberättelse
För verksamhetsåret 2016-2017

1.) Föreningen arrangerade sitt årliga evenemang ’Ulvcon’ som planerat

2.) Föreningen  arrangerade  under  sommaren  2016  flera  mindre  aktiviteter  såsom  TV-
spelsdagar,  filmvisningar  och en dag då vi åkte till  Panikfabriken  och spelade paintball,
specifikt den sistnämnda var mycket populär.

3.) Föreningen har införskaffat en hel del nytt material under 2016, b.l.a egna TV-apparater
till våra TV-spel, vi har även införskaffat lite mer rollspel. Vi har även införskaffat en del
nytt material till vår Café-verksamhet.

4.) På grund av att föreningen har införskaffat mer material så har vi i nuläget även använt
upp all plats i Adam’s pappas garage, det är fullt och inget mer får nu plats.

5.) Påbörjat att starta upp en rollspelsgrupp som tyvärr blivit försenat då det rollspel vi tänkt
spela blivit försenat (kommer ut till våren 2017) förhoppningsvis kommer vi start upp då.

6.) Grunderna till föreningens egen Lajv-fiktion har skrivits och går att använda men skulle
behöva kompletteras med mer information.

7.) Under 2016 så har vi lyckats scouta ut ett område för föreningens Lajvby, vi har skrivit
ett medborgarförslag till kommunen om att få tillgång till denna marken och kommunen har
även hunnit ge oss tillåtelse att använda den.

8.)  Kommunens  kulturansvariga  har  börjat  allt  mer  att  kontakta  oss  i  frågor  som  rör
ungdomsverksamhet och vill ofta ha med oss i olika aktiviteter, ganska många har inget
egentligen med vår verksamhet att göra men det är alltid roligt att de börjar se oss som några
man  kan  vända  sig  till  med  frågor  som rör  aktiviteter  och  evenemang  för  ungdomar.  
Även att nämna är att anställda i kulturskolan i Kil börjat allt mer att fokusera på spelkultur i
olika  varianter,  bl.a.  har  de  anställt  en  e-sports  pedagog  samt  ytterliga  två  anställda  i
kulturskolan, varav deras chef är mycket intresserade av både e-sport men även av andra



former av Spelhobby, i mångt och mycket tack vare av att vi i Vita Ulven har visat att det
finns ett intresse för Spelhobby i Kil och att vi kan aktivera ungdomar på ett bra sätt (oftast).

9.) Föreningen har även lyckats anskaffa sig ett överskott på sex tusen (6000) kronor vilket
är öronmärkta till nästa större aktivitet, troligen Ulvcon:04.

10.) Föreningens hemsida  har  uppdaterats  både  utseendemässigt  och har  fyllts  med mer
information, b.l.a så finns nu både Spelbiblioteket och Rollspelsbiblioteket med på hemsidan
så man kan se vad vi har för något.


