1. Mötets öppnande.
19:19
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Fredrik “Nue” Köhler
Mattias Modin
Hussein Kadhum
Alexander “Patriarkatet” Lundgren
Hugo “Svintoo” Ankarloo
3. Val av mötesordförande.
Gale
Mattias Modin
4. Val av mötessekreterare.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
5. Val av justerare.
Nue
6. Meetups.
Det gjordes en strawpoll för meetup i Göteborg och det ska hållas den 26-28:e oktober.
Östuna bygdegård preliminärplanerat våren 2019.
7. Försäljningsutbud.
Inköpslista har skapats i dokumentmappen
https://docs.google.com/document/d/1agruWfAtRnbhdkGZdzNYg8gWLz4_VfhqSFiFkbb
-AYg/edit

8. Materiellpunkten.
Vi har fått Ⅶ datorer från Soda. Datorerna ligger hemma hos Gale. Vi kan para ihop
dom med skärmarna hos Nacon för en uniform setup.
Det finns funderingar om att sprida ut datorer lite i landet för att underlätta vid event på
olika platser.
Gale lastar av datorer hos Svintoo.

⑨. Broschyrer.
Vi har fått tillbaka en bild av Knegarn där man kan skriva info på en blank yta.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Vi har inte annonserat att vi kommer till Confusion men vi ska göra ett inlägg att vi
kommer. Meetupen i Göteborg ska också annonseras ut.
11. Hemsidan.
Vi kan lägga ut på hemsidan när vi fått de nya datorerna att fungera.
12. Verksamhetsgrupper
Det har varit lugnt dom senaste 2 veckorna i kommitéerna. Vi byter värd-texten på
tröjorna till Cirno-fonten.
Gale planerar en inventering 5:e till 7:e Oktober.
13. Konvent.
Gale fick svar från Confusion igår efter veckor av inaktivitet. Riggning börjar 15:00 på
torsdagen och pågår till 18:00 eller 19:00 beroende på om dom får en vakt eller inte.
Annars får man börja rigga först fredag morgon efter 09:00 och konventet öppnar först
12:00. Svinto och Knegarn får leta bord innan folk kommer.
På söndagen ska allt vara ute vid 17:00. Folk får vara kvar till senast 19:00. Planerad
nerriggning under avslutningsshowen kl 12:00.
Sovsalar öppnar först fredagen i katrinelundsskolan.
14. Föreningsärenden & Seki Banki.
Vi behöver fortfarande fixa nytt bankkonto. Vi har för närvarande 14985.06kr på kontot.
Deadlinen för att stänga kontot på Nordea är 31:a oktober.
15. Övriga frågor.
Skall Soda lämna styrelsen? Gå med oss nästa möte för att höra!
16. Oh wait, nevermind...
Värdfåret föddes.

Vi har fått 3 nya medlemmar.
17. Nästa Möte.
Onsdag 3:e Oktober kl 19:00. Samma tid samma kanal.
18. Mötets avslutande.
20:38

Justerat av Nue 20:50

