1. Mötets öppnande.
19:10
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Kristofer “Chronosus” Ericsson
Fredrik “Nue” Köhler
Hussein “新林标 Corona” Kadhum
Agnes “Rain”/”Etum” Borg
Henrik “=ELITE= nac0n^- =ELITE=” Lagerholm
Alexander “Patriarkatet” Lundgren
Viktor “Viktorpedian” Isenborg
Mattias “Get Layd” Boi
Mikko “Pastamannen” Magnusson
3. Val av mötesordförande.
Gale
4. Val av mötessekreterare.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
5. Val av justerare.
Alexander “Patriarkatet” Lundgren
6. Meetups.
Gale kollar med Jinny angående lokalen i Göteborg. Preliminär planering av meetup
vecka 14 eller vecka 16. Första eller tredje veckan i April.
Nästkommande slutet av Juni, början av Juli.
7. Försäljningsutbud.
Inköpslista finns på:
https://docs.google.com/document/d/1agruWfAtRnbhdkGZdzNYg8gWLz4_VfhqSFiFkbb
-AYg/edit
Spikat:
“Till Närcon sommar 2020. (GT och Kakuna fixar spelköp, Kneg kan också få för sig att
köpa spelen i Japan, i Juni)

7 LoLK, 3 PCB finns kvar
Förslag på inköp: th17, th8, th9, th10“
8. Materiellpunkten.
Lista av datorer och tillbehör:
https://docs.google.com/document/d/1RZWIakijqCFTDhIk9POhttkw1jAP9RbLlWOLcvth
znY/edit
Inventeringen gick tydligen bra. Antal tangentbord och möss har gåtts igenom så vi har
koll på vad som behöver köpas till. Fler plastlådor är inköpta.
Gale har köpt tangentbord och möss så vi har 10 uppsättningar av samma sort.
Vi har en ny dator och uppgraderat en del av de äldre.
Budgeten är nästan död, men maskinparken mår bättre än någonsin.
Det finns nu en plan på den framtida utvecklingen av maskinparken.
Köpa in officiella Touhou mangorna att ha i rummet så folk kan läsa dom.
⑨. Konvent.
Mycket folk i rummet på Närcon vinter. Från öppning till kväll.
Nästa konvent: Lincon 21-24:e Maj.
Vi har 4 arrangörsplatser + några bonusplatser.
- Nacon
- Chronosus
- Alexander Lundgren
- Kneg
Plus några till.
Stora turneringar med budgeterade priser planerade till Närcon sommar.
10. Verksamhetsgrupper
Guidelines för kreativa tävlingar:
https://docs.google.com/document/d/1Oe-3S3xPKeRA9ghoSG-rPu_-z3GjQ9a-yD7ZqB
5-pwk/edit
Rollupen kommer igång när någon känner för det. Levias kommer att få det klart i år.
Svinto framröstad att ta fram touhou tipsrunda.

Verksamhetsgrupperna i discord görs synliga för alla men hålls read-only om du inte har
rollen för gruppen.
11. Informationsflöden
Flytten av Touhou.se domänen ser ut att kunna bli av i April.
12. Föreningsärenden & Seki Banki.
Flytt av youtube och twitch till touhou.se mail när domänen är flyttad.
9933kr kvar på föreningskontot. Runt 5000 ligger på kö att dras från kontot.
Antalet registrerade medlemmar ligger nu på 44.
12.5 Verksamhetsplan
● Arrangera meetups jämnt utspridda under året (t.ex. 6 stycken)
● Ge mer information om Touhou till besökare, t.ex. med broschyrer, en
mobilanpassad info-sida eller slideshows.
● Arrangera en större meetup som utannonseras med god marginal så att fler
medlemmar från hela landet kan närvara.
● Effektivisera föreningens kommunikation, med avseende på hemsida, videositer,
sociala medier, m.m.
● Utreda möjligheterna till att ta in saker för försäljning t.ex. spel, doujin-musik,
doujin-manga och officiella böcker. Samt, tillgängliggöra dessa för medlemmarna
i fler forum.
● Utreda sponsringsmöjligheter.
● Arrangera olika event online som till exempel turneringar i Touhou-spel eller
andra kreativa tävlingar.
● Fortsätt underhålla och utöka maskinparken.
● Uppmuntra kontinuerliga kreativa aktiviteter, såsom med kreativa onsdagar.
● Utvidga lokalmöjligheter för meetups i olika områden.
● Styrelsen skall hitta en bättre strategi för hur verksamhetsgrupper ska fungera för
en bättre allmän sammanhållning och öka engagemang inom
verksamhetsgrupperna för icke-styrelsemedlemmar.
● Bibehålla mötesfrekvensen på ett styrelsemöte per månad.
● Utreda och eventuellt etablera enklare kanaler för att donera till föreningen.

13. Övriga frågor.
Fangames i launchbox? Fangames kommer läggas till antingen i en ny flik/längst ner.

Köpa in fler Buffalo Snes kontroller från Japan.

15. Nästa Möte.
Onsdag den 1:a April kl 19:00
16. Mötets avslutande.
21:25
Justerat av Alexander “Patriarkatet” Lundgren

