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Warpcrew i tall
Det ble avholdt 18 styremøter i 2012 hvorav 3 fysiske møter.
Warpzone 25 ble avholdt i høstferien 2012 på Randaberg Arena og hadde
et underskudd på kr 77 538,94. Kontingentinnbetalinger (der de er del av
billettprisen) kommer utenom og viser igjen på årsresultatet.
Warpcrew fikk i 2012 et negativt resultat på kr 42 353,81 kr
Ved utgangen av 2012 hadde Warpcrew 286 medlemmer.
Medlemstallet de foregående årene fordeler seg slik:
2011: 133
2010: 126
2009: 440
2008: 407
2007: 484

Beretningen
Warpzone 25 ble i 2012 avholdt i Randaberg Arena. Dette er for oss en fantastisk hall å
arrangere et slikt arrangement i og gir oss motivasjon til å bli større.
Vi hadde en kapasitet på 500 deltakere, men da billettsalget ikke gikk like bra som
tidligere valgte vi å redusere ned antall sitteplasser til 290. Med tanke på vår situasjon og
lite aktivitet de siste 2 årene, ser vi oss fornøyd med å ha gjennomført arrangementet for
de 286 som besøkte oss (49 uten datamaskin).
Vi har i ettertid fått utrolig mye bra ris og ros fra deltakere og styret ser for seg en positiv
vekst for organisasjonen ved fremtidige arrangement.
Organisasjonen er i dag i en tilstand hvor vi fremdeles kan presentere positive tall i
regnskapet, men hvor vi ikke klarer se oss selv, 3 år frem i tid. Styret foretok i år en
beslutning på at dette ikke skal holde oss tilbake for å gjennomføre større datatreff av
den grunn for å øke interessen for Warpzone for deltakere og crew.
I løpet av 2012. Har vi arrangert Warpzone 25, på Randaberg Arena i Randaberg. Vi er
alle enige om at dette er en veldig grei plass å arrangere fremtidige dataparties på, samt
gir oss en større mulighet enn tidligere lokaler for ekspandering og videre utvikling av
Warpzone.
Randaberg Arena og Warpcrew ser seg positive til å kunne arrangere fremtidige
arrangementer i deres lokaler.
Styret er enige om at vi har nådd en tilfredstillende avtale rundt hall, men om ikke
medlemstallet øker, står fortsatt Warpzone med den overhengende faren om å dø ut,
grunnet for lav inntekt iforhold til utgiftsposter for arrangementet.
I 2012 hadde vi ett stort fokus på å finne sponsorer og sammarbeidspartnere
til arrangementet. Her kan vi vise til positive avtaler med muligheter for videre
sammarbeide med samtlige for fremtidige arrangement.
Til Warpzone 25 var veldig mye av annonsene rettet slik at alle skulle få informasjonen
om at vi er tilbake og at vi nå er i ny hall. Vi føler dette er kommet godt ut og
tilbakemeldingene tilsier at vi har nådd et bredere publikum enn først forventet.
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