1. Mötets öppnande.
19:13
2. Närvarande.
Mattias “Gale/Harem KING” Modin
Soda “Sodamachine” Nilsson
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Andreas “Adauchi” Vollertzen (stavade jag det rätt?) Yes. Ok ←--- Tydligen
Samuel “Rheeve” Eklund
Michael “Men vafan aku” Stahre
Loke “Löneslav” Lonegran
Fredrik “Nue” Köhler
Henrik “Nacon” Stockholm
CH
Pontus “Mithradates” Lindblom
Sailor “Meme Loli Youkai” Kitsune
Emil “Poplopsipo” Gutmann
Erik “Eriknir” Konner
Mikko “Nandeyan!” Finland (Kom 19:50)
3. Val av mötesordförande.
GALE
4. Val av mötessekreterare.
Sai
Löket what?
5. Val av justerare.
Loke “Löneslav” Lonegran
6. Meetups.
Bygdegården är preliminärbokad helgen 18-20:e augusti fre-sön. Folk är ohörbart
hype’ade. Öppnar tidigast kl 13:00 fredag. Det kommer finnas datorer och projektor.
10 bekräftade och 8 intresserade på eventet.
Typ 2 till 4 datorer släpar Gale med sig.
7. Försäljningsutbud.
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.
PoFV gick inte att starta i local play via launchern på närcon. Vi borde se till att alla
spel går att starta ifrån launchern.

Vi behöver köra en genomgående inventeringshelg för att se att allt fungerar på alla
datorer, samt ta bort de spel som inte fungerar bra ifrån launchern.
Adonis ska ställas in på att alltid spara replays ifrån matcherna. Adonis 2 kan
tydligen inte hantera spectate. (Gäller PoFV)
Kontrollera ifall Detonate on Sound sparar kontrollinställningar mellan matcher om
man stänger av spelet. Konfigurera alla kontroller till samma knappar då vi nu har 4
likadana snes kontroller.
⑨. Broschyrer.
Now loading. Please wait warmly..
10. Facebook/Annan kommunikation.
Polls ang vilka spel folk vill se till försäljning.
11. Hemsidan.
Tackmeddelande till Närcon? Vi behöver någon som är bra på att skriva
nyhetsposter. Bilder på styrelsemedlemmar ska upp på hemsidan.
Nytagna foton är nu synkade till google drivens porträttmapp.
12. Verksamhetsgrupper
Kreativa onsdagar är en grej. Discorden har varit väldigt aktiv efter senaste Närcon.
13. Konvent.
Närcon hände. Turneringar var hype. Folk blev aktiva. Benchmarka burkar som ska
användas till turneringsfinals så dom inte droppar frames.
Vi får se till att det finns folk som har koll under turneringar så inte deltagande
spelare störs under tex finaler utav besökare.
Se till att alla datorer har samma soku profiler.
(Kopierat från förra mötet)
Vi har blivit tillfrågade att åka till sfn (sfm?). Konventet ligger i skövde (kulturhus?). Vi
vet än så länge inte hur stor plats vi skulle få tillgång till. Det lutar mot att vi
förmodligen får ett “område” och inte ett rum.
SFM skövde kulturhus, delat rum med utdragbar vägg. 6m x 6.5m. Konventet är i 2224:e September. Ett mindre konvent. Man kan kolla på hemsidan. Förslaget är
fortfarande under diskussion. Det kommer sugas på den karamellen.

Fler varianter av Touhou Sweden kläder. Tex linnen?
DesuCon frostbite. Långt in i framtiden.
Tracon, närmare men måste gatecrasheas.
Finns än så länge inga officiella datum som inte redan passerat för i år.
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.
14. Seki Banki.
Vi sålde en hög spel och lite musikskivor på närcon. Visitkorten och visitkortshållarna
ska betalas. Gale har kastat över swish betalningarna från konventet (1300kr). Vi har
för nuvarande 2328kr på föreningskontot.
Inköp av skrivare, papper, laminator, pennor är genomfört och klart.
(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.
And then there were none.
16. Oh wait, nevermind...

17. Nästa Möte.
23:e augusti. kl 19:00. Samma tid samma kanal. Discord.
18. Mötets avslutande.

21:16

