1. Mötets öppnande.
19:19
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Fredrik “HecatiaLover69” Köhler
Henrik “MystiaLover69” Lagerholm
Kevin “SuwaLover69” Söderberg
Hussein “Hussein HK Kadhum” aka ““Yoghurt Sauce” “Husse” Kadhum”
Kristofer “YumemiLover69” Ericsson
Mattias Modin the casual
Alexander “LUNDGREN” pitpat
3. Val av mötesordförande.
LEVIAS
4. Val av mötessekreterare.
Lagerholmaren, the fancy one who touched the light
5. Val av justerare.
Gale
Pat
6. Meetups.
I Göteborg har det hittats en ny mer central lokal. Den ligger på Ullevi norra beläget
nära station. 8-10 maj är temporärt satt datum men är osäkert på sikt vad som kan
komma i vägen. Vi ber Jinny boka.
Unga forskares lokal har svarat Gale om bokning av lokal:
“Rent tekniskt sett är det inga problem att boka lokalen; jag har för mig att vi sa någon tusenlapp
för en helg. Det är bara att säga datum. Men som sagt, tänk på att lokalen har dålig ventilation, så
sitter man 20 pers med datorer och LANar, så tror jag att man måste hitta lösningar med öppna
fönster och annat.
Före årsskiftet var det aktuellt att ragga ungdomsmedlemmar till UFS, men tyvärr är det försent
nu, så medlemsskap i UFS är mest för syns skull. Om inte något mirakel sker kommer distriktet av
ungdomsmedlemsbrist att läggas ner i och med 2020; i alla fall kommer lokalen att förloras.”

Kuri ska få som uppdrag att kolla vidare på ovan svar.
Gale vill ha meetup. Det ska kollas om det går att ha en tidigare meetup i Mars,
förslagsvis i östuna bygdegården. Sune är snäll så det går nog bra <3
7. Försäljningsutbud.
Inköpslista finns på:
https://docs.google.com/document/d/1agruWfAtRnbhdkGZdzNYg8gWLz4_VfhqSFiFkbb
-AYg/edit
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
Inventering, de flesta är bjudna…. (Hemma hos Nacon)
Det som måste checkas av är:
- Vilka datorer som håller standarden (så vi vet vilka som måste skrotas/uppgraderas)
- Antalet keyboard+möss+headset vi har (så vi vet hur mycket som ska köpas in av
vardera)
- Reworka D-systemet då det egentligen inte ska behövas ifall allt är enhetligt nog
- Kolla så att nya datorn med linux på, lever upp till våra krav för en high-end dator
(samt klarar äldre spel)
- Se till så att vi har koll på vart datorer etc är någonstans i världen.
Levias vill avskaffa nuvarande systemet för att hålla reda på kablar, datorer, möss osv.
Nacon missade idén, great job secretary. Men han tar Gale och Sai’s ord för att det var
bra.
Kevin’s dator kan fortfarande lånas ut.
⑨. Konvent.

Närcon Vinter är inte imorgon Levias… Två veckor kvar, precis. Allt är kvar inför
konventet(?). Det planeras att hållas 2 turneringar. Gensokyo skydrift och PoFV. Det
finns också en highscore challenge planerad.
Det förväntas vara en stor PoFV turnering under kommande Närcon sommar, med
besökare från utlandet. Kneg kan fixa priser när han är i Japan.
Vi behöver undersöka möjligheter för insamling av donationer.
Ingen STG-helg i Mars, säger ordförande. Dålig koll på när eventet är för att vi inte har
hört något.
Dreamhack arrangemang var ingen sugen på, på mötet.
LinCon är confirmed! Nacon har varit i kontakt med Angelika hos LinCon. Vi får 4
arrangörsplatser och de som är sugna är:
- Nacon
- Chronosus
- Alexander Lundgren
- Kneg
- (Gale)
- (Levias)
10. Verksamhetsgrupper
Guidelines för kreativa tävlingar:
https://docs.google.com/document/d/1Oe-3S3xPKeRA9ghoSG-rPu_-z3GjQ9a-yD7ZqB
5-pwk/edit
Touhou torsdag har gått bra, behöver mer recognition.
Tema för att rita är bra, tack Nacon
Det finns en idé om eventuell touhou tipsrunda/charader närcon vinter/sommar, Svintoo
fixar.
Rollup-grejen är fortfarande en problemfråga. Planen rebootas. Vi börjar från helt ny
grund.
Det ska anges specifikationer för hur formatet för bilderna ska vara. Kanojoe styr upp
det. Med support av Nacon.

Vi vill upplysa folk om att verksamhetsgrupperna existerar samt se över grupperingen.
11. Informationsflöden
Det ska postas om Närcon vinter på Facebook.
Touhou.se domänen ska flyttas till ny hosting.
Fixa autohost på touhoureplayshowcase twitch på touhousweden twitchen.
Flytta youtube kanalen till email kopplad till Touhou.se. Inställningar för COPPA är gjort.
Vi migrerar över kanalen till email hos touhou.se tex “admin@touhou.se” efter att vi
flyttat till ny hosting.
12. Föreningsärenden & Seki Banki.
Vi blev 32 pers på första veckan i medlemskapsantal.
Gale har skickat årsprotokollet som har skrivits under.. Allt är grönt.
Finns nuvarande 10239.06kr på föreningskontot.
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.

14. Oh wait, nevermind...

15. Nästa Möte.
Onsdagen den 4:e Mars kl 19:00
16. Mötets avslutande.
20:14

Justerat av Galenmannen the Conzoomer
Och
pitpat
-20200205

