1. Mötets öppnande.
19:04
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Hussein ”THE jOE” Kadhum
Fredrik “Nue” Köhler
Mattias “Gale” Modin
Michael Stahre
3. Val av mötesordförande.
Gale
4. Val av mötessekreterare.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
5. Val av justerare.
THE jOE
6. Meetups.
Svinto har fastställt datum för meetup i Göteborg. 15:e Mars på fängelset från kl 10:00.
Det finns några lokaler i Sthlm som ska kollas upp. Arena Satelliten i Solna och Black
Sheep.
7. Försäljningsutbud.
Inköpslista finns på:
https://docs.google.com/document/d/1agruWfAtRnbhdkGZdzNYg8gWLz4_VfhqSFiFkbb
-AYg/edit
8. Materiellpunkten.
Lista av datorer och tillbehör:
https://docs.google.com/document/d/1RZWIakijqCFTDhIk9POhttkw1jAP9RbLlWOLcvth
znY/edit
Det finns planer att testköra skärmarna och datorerna som finns hos Nacon. 12-14:e
April. Skärmar från Neriel ska paras ihop med datorer och numreras. Specs på
datorerna ska gås igenom och listas.
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Info för tröjor:
https://docs.google.com/document/d/1W2oKYTiVcrpclnce4JJe43iQNLts1xOtHjpeyNMc
wpY/edit
Vi måste lägga beställning senast Maj för att vara säkra på att vi kan fixa tröjor i tid.
Storlekar och antal av tröjor ska bestämmas nästa möte.
⑨. Konvent.
Närcon vinter är över. Det hölls tre turneringar. Kommande event är Lincon i Linköping
den 29/5 - 2/6. Schemat är redan fixat. Det finns 4 arrangörsplatser.
10. Verksamhetsgrupper
Vinnaren av senaste rittävling har korats och postats på hemsidan. Första PoFV
monthly ska hållas Söndagen den 24:e Mars.
Det planeras att kolla av inställningar/anslutning för PoFV inför monthly. Genomgång
innan utsatt datum.
Vi rullar vidare med rollupen. Saknas lite finjusteringar.
11. Informationsflöden
Soku monthly info har postats. PoFV monthly info ska upp efter att information om
meetupen har postats.
12. Föreningsärenden & Seki Banki.
Vi har fått mer pengar från Sverok. Vi har nu strax över 18000kr på kontot.
Deklarationen till föreningen har kommit in. Gale checkar av med Mikko.
13. Övriga frågor.
Mer streams.
14. Oh wait, nevermind...

15. Nästa Möte.
Onsdag 3:e April Kl 19:00. Samma tid. Samma Kanal.
16. Mötets avslutande.
20:18
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