1. Mötets öppnande.
19:13
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Loke “Loket” Lönegren
Hussein “Hussein Kadhum” Kadhum
Fredrik “Nue” Köhler
Mattias “Gale” Modin
Simon “Kuri” Lundgren
Henrik “Nachan” Lagerholm
Rain “Rain” Rainsson
3. Val av mötesordförande.
Mattias “Gale” Modin
4. Val av mötessekreterare.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
5. Val av justerare.
NUUUUUUUUUUUE
6. Meetups.
Meetup på bygdegården planerati slutet av September den 20-22:a. Gale kollar om det
finns möjlighet. Preliminärt intresse för Göteborgs-meetup i November.
7. Försäljningsutbud.
Inköpslista finns på:
https://docs.google.com/document/d/1agruWfAtRnbhdkGZdzNYg8gWLz4_VfhqSFiFkbb
-AYg/edit
Kakuna fixade spel, dom dök upp precis i tid till Närcon sommar. Vi ska köpa in det nya
spelet tills nästa konvent. Touhou 17 Wily beast and the weakest creature. Vi frågar GT
och Kakuna om att köpa nya spel (Närcon sommar 2020?).
8. Materiellpunkten.

Lista av datorer och tillbehör:
https://docs.google.com/document/d/1RZWIakijqCFTDhIk9POhttkw1jAP9RbLlWOLcvth
znY/edit
Det behöver kallas till en logistiks/inventeringshelg 30:e Augusti till 1:a September
preliminärt hos Gale.
Vi siktar på att köpa in en ny bättre dator under nästa år till turneringarna. Behövs också
runt ungefär 5 stycken till mekaniska tangentbord.
Långa dukar till borden på event. Runt 5 meter kanske?
⑨. Konvent.
Närcon sommar har varit. Allt fungerade bra. Stream-tiden av rummet (webcam) kan
komma att skäras ner under tiden det inte är turneringar.
AoCF kan komma att kapas från turneringslistan. Vi kan komma att ha ett fjärde spel
som gästturnering utöver PoFV, Soku och DoS.
Hålla koll på att samla ihop teckningar från borden under konventets gång och se till
att inga olämpliga bilder lämnas kvar på borden.
Hålat papper och pärmar hade varit bra för organisering.
Idéer på att förbjuda orelaterade brädspel över borden i rummet. Förbjuda att bord och
stolar lånas ut.
Inga planer på Närcon höst i år.
10. Verksamhetsgrupper
Guidelines för kreativa tävlingar:
https://docs.google.com/document/d/1Oe-3S3xPKeRA9ghoSG-rPu_-z3GjQ9a-yD7ZqB
5-pwk/edit
Nästa möte ska Levias ha fixat något. Touhou geocache jakt utlovad av Levias.
Profileringskommittén ska diskutera hur utformning av rollups ska se ut.
11. Informationsflöden
Info för kommande meetups ska läggas upp. Kuri har kollat på hur man kan crossposta
information mellan olika sociala medier. Vi måste fixa twitch kontot så 2-faktor tas bort.

12. Föreningsärenden & Seki Banki.
Inväntar statusuppdatering från Mikko.
13. Övriga frågor.
Kuri har skrivit ihop ett förslag för code of conduct:
https://docs.google.com/document/d/1o7n6ydAcRmbZDeJRcQMi-FxqDo4T4XkyLNmbb
P_7GoQ/edit
14. Oh wait, nevermind...

15. Nästa Möte.
Onsdag den 4:e September. Kl 19:00. Samma tid. Samma Kanal.

Grattis Gale :-) :GaleChamp:
⑨Baka⑨ tårta till nästa möte
16. Mötets avslutande.
20:58

Justerat av Nue 21:01

