Touhou Sweden Onlinestyrelsemöte 25 Februari 2015.
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades 19:13
2. Närvarande.
Michael Stahre
Samuel Eklund
Hugo Ankarloo
Anton Brandt
Mattias Modin
Erik Persen
3. Nästa möte.
Preliminärt onsdag 25 Mars.
4. Allmän information.
Vi har fått Bidrag från Sverok. 4410kr fick vi in för alla betalande medlemmar under år 2014. Totalt har vi ca
15000kr i kassan.
Mattias och Loke ska boka möte med banken för att ordförande ska få tillgång till bankuppgifter.
5. Medlemskap.
5.1 Se till att alla har registrerat sig i föreningen för år 2015.
5.2 Nuvarande medlemsantal: 15st.
6. Ekonomi.
6.1 Budget.
Vi har för närvarande en budget som berör generella trycksaker att införskaffa för arrangemang. Uppskattat
värde: 3000kr.
Gale kollar med Nacon om preview på banderoll. Återkommer när det finns mer info i Skypechatten.
6.2 Total kassa: 14671 SEK.
6.3 Restskatt: 1562 SEK.
7. Aktiviteter.
7.1 Meetups.
Nästa datum för meetup: 10 april  12 april.
Medlemmarna på Touhou.fi har föreslagit en gemensam meetup på DesuCon efter en diskussion om det på
deras internationella forumsdel.
Det togs upp tankar om en Touhou Swedenanordnad midsommarmeetup. Möjliga lokaler utreds. Förslag
är bl.a. Skövde och Östuna Bygdegård.
Intressecheck på Facebook om meetups kan göras för Finlandsmeetup och/eller Midsommarmeetup..
7.2 Konvent.
Alla närvarande var överens om att försöka delta på NärCon sommar. Gale tar kontakt med ansvariga på
NärCon.

Förslag på lista med folk som ska arrangera på NärCon Sommar:
Aku  vill arra
Gale  tveksamt
Erikonr  vill arra
Svintoo  vill arra
Rheeve  vill arra
Nacon  oklart
Ada  vill arra
Arwen  vill arra
Anton  vill arra
Pops  oklart
Mithra  oklart
Loke  oklart
Mikko  “Lätt! ^_^”
Julius  “Jag är väl knappast den första man tänker på när man tänker på touhou sweden men det skulle väl
vara trevligt”
En fisk  oklart
En kejsare  oklart
Generella tumregler som man som arrangör bör följa:
Rotation med avbytare som sitter bakom disken.
Ockupera inte för många datorer. Om datorerna blir fullsatta, lämna plats åt gäster.
Ha alltid folk som går ute på golvet, åtminstone två personer.
PeppCon uppmärksammades. Konventet äger rum 28 aug  30 aug 2015 i Svandammshallarna i Uppsala.
HakureiCon diskuterades men inget väsentligt sades förutom att alla tyckte det var ett kul initiativ.
8. Uppdrag.
Infobroschyrer om Touhou. Aku tex kan slänga upp ett dokument på Drive där man sammanställer en
punktlista om hur man går till väga.
Aku, Svinto och Mikko har ideér om en “launcher”.
Touhou Livebootsticka
Mikko har planer på att få flera tangentbord att fungera på en dator.
Få Dim. Dream att fungera (i VS läge) på flera av våra datorer så att vi faktiskt kan köra turre i det.
Gale kollar alla bidrag som går att få tag på!
Gale ska sparka på Ada och ta reda på hur mycket av pengarna vi har på kassan som faktiskt är bundna
till spelförsäljningen och hur mycket som vi är fria att röra oss med annars.
9. Övriga Frågor.
[BESLUT]
Ett beslut om att vi inte längre ska köpa in ZUNs musikskivor fattades och alla i styrelsen var eniga.

10. Mötets avslutande.
Mötet avslutades 21:09

