1. Mötets öppnande.
19:15
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Samuel “Rheeve” Eklund
Mattias “Gale” Modin
Loke Lonegran
Pontus “Mithra” Lindblom
Fredrik “Nue” Köhler (äter curry)
Erik “Erikonr” Persen
Nach (19:30)
3. Val av mötesordförande.
gALE
4. Val av mötessekreterare.
Sai
5. Val av justerare.
ぬえ (kan följa order)★☆
6. Meetups.
Vi hade tydligen en najs meetup. 14 pers full av hype. Det var kul och kan lätt köras
flera gånger. Kalaset gick loss på 1400 riksdaler för fre-sön en hel helg knivsta
bygdegård.
Preliminärt datum för nästa meetup i slutet på oktober.
7. Försäljningsutbud.
(kopierat från förra mötet)
Vi har en del spel kvar till salu men musikskivorna har blivit slutsålda. Vi borde köpa
in mer variationer av spelen. Tex 5 av varje istället för 10 av några få.
Fundera på vilka spel folk är intresserade av tills nästa inköp.
8. Materiellpunkten.
Datorer skulle felsökas på meetupen men det blev inte av. Vissa spel testades men
inte alla.
Vi behöver Mikkos hjälp att starta Touhou-cloud tjänsten. (Tunna klienter,
centralserver att köra spelen ifrån.) Server. Vill ha. Mikko, HALP. Fixa plox.

⑨. Broschyrer.
Broschyren ligger på Cirno och chillar.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Eventuellt event för nästa preliminära meetup. Vi tar upp det igen på nästa möte.
11. Hemsidan.
Styrelsebilderna har kommit upp.
12. Verksamhetsgrupper
Det händer grejer.
13. Konvent.
Vi kommer inte till SFM (skövde fiske-marknad).
Priser på att eventuellt trycka upp fler arrangörströjor ska kollas. Borde kunna få svar
om 2-3 veckor.
(kopierat från förra möte)
Riktigt feta touhou turneringar med stora prispotter för att sparka igång en mer
internationell trunering.Sammanfattning: Ett experiment. En skitbra idé.
Nuvarande status: Early access turnering.
Desucon är fortfarande under dialog.
14. Föreningsärenden & Seki Banki.
Punkten bytte namn till “Föreningsärenden & Seki Banki”.
Medlemsskap i föreningen ska uppdateras per år.
Vi är nu 55 medlemmar i föreningen. \o/
(Kopierat från förra mötet)
Det finns en cool idé om att låta folk som vill sätta upp en automatisk överföring på
100kr per månad som donation till föreningen. Det skulle ge föreningen ett bra
tillskott till budgeten per år.
Föreningens plusgiro: 174 59 01-7
Exportera donationsverifikation till årsmöte.

iZettle kortläsare har sommarkampanj tills 31:a augusti. Kortläsare kostar just nu
379kr.
https://www.izettle.com/se/kortterminal
https://www.izettle.com/se/priser
Enda kostnaden är 2.75% per transaktion.
15. Övriga frågor.

16. Oh wait, nevermind...
Gale mailar Närcon ang eventuell sponsring till storturnering.
Vi behöver kolla hur många som är villiga och kan skänka pengar till att hålla den
eventuella storturneringen.
17. Nästa Möte.
Onsdag 6:e september kl 19:00. Samma tid samma kanal.
18. Mötets avslutande.
20:28

