1. Mötets öppnande.
19:02
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Fredrik “Nue” Köhler
Henrik “Henke91” Lagerholm
Kristofer “Chronosus” Ericsson
Simon “Kuri” Lundgren
3. Val av mötesordförande.
Nue
4. Val av mötessekreterare.
Sai
5. Val av justerare.
NACC
6. Meetups.
Kuri har besökt unga forskares lokal på rundvisning. Dom “hårdsålde” lokalen. Kuri har
sammanställt dokumentet nedan efter besöket. Det finns tydligen ett ganska bra kök.
https://docs.google.com/document/d/1WenhGNGkD3M4faM6uJMDBDRbmrPRQEg9Hw
Ip23kVZ0Q/edit?usp=sharing
Lokalen låter som den kan vara bra för runt 13-15 pers. Det finns sovplats för runt 8-10
pers.
7. Försäljningsutbud.
Inköpslista finns på:
https://docs.google.com/document/d/1agruWfAtRnbhdkGZdzNYg8gWLz4_VfhqSFiFkbb
-AYg/edit
Fortfarande långt kvar till sommar 2020. (GT och Kakuna fixar spelköp?)
7 LoLK, 3 PCB finns kvar
Förslag på inköp: th17, th8, th9, th10

Justerat av Henrik Lagerholm kl 19:51

8. Materiellpunkten.
Lista av datorer och tillbehör:
https://docs.google.com/document/d/1RZWIakijqCFTDhIk9POhttkw1jAP9RbLlWOLcvth
znY/edit
“Markeringssystemet” för materiel ska göras om från grunden. Ungefär 5 stycken nya
tangentbord behöver köpas in för runt 2500kr. Planen är att köpa in materiel runt slutet
av November/början av December.
Preliminär inventering 14:e December i Linköping.
Kanojoe har 2st DDR3 minnen att skänka om någon dator använder det.
⑨. Konvent.
Nästa konvent är Närcon Vinter 2020 20-23:e Februari i Linköping.
En månad av spel kommer ha en STG-helg runt Mars 2020 på hub 18 i Uppsala.
Det finns möjligtvis ett intresse att vara med på ESA-summer.
Nacon har pratat med LinCon och det kan eventuellt bli arrangemang där. Vi inväntar
mer detaljer.
10. Verksamhetsgrupper
Guidelines för kreativa tävlingar:
https://docs.google.com/document/d/1Oe-3S3xPKeRA9ghoSG-rPu_-z3GjQ9a-yD7ZqB
5-pwk/edit
Det finns planer på att kickstarta kreativa (ons)dagar igen.
11. Informationsflöden
Gale har kallat till årsmöte. Nue har länkat Knegarns achievement dokument på hall of
fame på hemsidan.
12. Föreningsärenden & Seki Banki.
Årsmötet kommer att hållas i discord-servern den 27:e December kl 18:00.
13. Övriga frågor.

Justerat av Henrik Lagerholm kl 19:51

14. Oh wait, nevermind...

15. Nästa Möte.
8:e Januari 2020 kl 19:00
16. Mötets avslutande.
19:45

Justerat av Henrik Lagerholm kl 19:51

