1. Mötets öppnande.
19:05
2. Närvarande.
Fredrik “Nue” Köhler #first
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Hussein Kadhum
Theo “Knegarn” Widell
Mattias “Gale” Modin
Simon “Kuri” Lundgren
3. Val av mötesordförande.
Mattias “Gale” Modin
4. Val av mötessekreterare.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
5. Val av justerare.
Nue
6. Meetups.
Svinto vill dra igång meetup på fängelset i Göteborg. Preliminärt planerat till sent i Mars.
Meetup i bygdegården skulle kunna hållas runt sommaren.
Folk ska försöka kolla upp hur det ligger till med lokaler för meetup i Stockholm.
7. Försäljningsutbud.
Inköpslista finns på:
https://docs.google.com/document/d/1agruWfAtRnbhdkGZdzNYg8gWLz4_VfhqSFiFkbb
-AYg/edit
Buffalosnes kontrollerna är borta. Vi får kolla vidare.
8. Materiellpunkten.
Lista av datorer och tillbehör:
https://docs.google.com/document/d/1RZWIakijqCFTDhIk9POhttkw1jAP9RbLlWOLcvth
znY/edit

Maskinparken ska uppdateras och kompletteras under året. Skulle vara bra om vi hade
en dedicated streaming/personaldator. Det ska finnas en i7 cpu i någon av datorerna.
Vi kan kolla om det finns datordelar folk inte behöver som kan skänkas till föreningen.
⑨. Konvent.
Det finns ett lag färdigställt för Närcon vinter 21:a februari.
Nacon, Svinto, Gale, Knegarn, Snow.
10. Verksamhetsgrupper
Teckningstävlingen är över. Vinnaren är The nice zombie. (Partyghast).
Levias har en bra idé om att göra guidelines för hur tävlingarna ska utföras.
Vi skapar en kanal som heter “verksamhetsgrupper” och som beskriver de grupper som
finns och vad dom är till för.
11. Informationsflöden
Vinnaren för rit-tävlingen ska postas på hemsidan och facebook. Punkten hemsidan har
slagits ihop med facebook/annan kommunikation med nytt namn.
Har också fixats på mallen inför kommande möten.
12. Föreningsärenden & Seki Banki.
Gale ska med Mikko till banken och fixa så han har åtkomst till saldoinfo. Vi har
rapporterat in till Sverok.
13. Övriga frågor.
Verksamhetsplan 2019 postad av Gale:

14. Oh wait, nevermind...
Sätta upp skylt ang att det kan filmas och streamas från rummet på konvent.
Videokanalerna, youtube och twitch ska bli mer aktiva.
15. Nästa Möte.
Onsdag 6:e februari. Kl 19:00. Samma tid. Samma Kanal.
16. Mötets avslutande.
20:32

Justerat av Nue 20:35

