1. Mötets öppnande.
19:20
2. Närvarande.
Tobias Eriksson
Henrik Lagerholm

Mattias Modin
Hussein Kadhum
Theo Widell
Fredrik Köhler
Loke Lonegran
3. Val av mötesordförande.
Mattias Modin
4. Val av mötessekreterare.
Tobias Eriksson
5. Val av justerare.
Fredrik Köhler
6. Meetups.
Göteborgsmeetupen blev tidigare avbokad pga samma datum som valet och nära inpå
confusion. Vi skulle kunna ha göteborgs-meetup i November runt 9-11:e. Alternativt
26-28:e Oktober.
7. Försäljningsutbud.
Vi har 1st Touhou 11 SA kvar.
Kopierat från förra:
Spel vi borde köpa in tills nästa gång:
PoFV, TH16.5, AoCF?, Turneringsspel, LoLK, Vi kan fråga Animerch om dom kan köpa
in spel tills nästa gång.

8. Materiellpunkten.
Nue har nästan inte kommit vidare på Windows imagen som ska testas på datorerna.
Vi behöver 5-12 fler dukar. Loke kollar upp meterpris. Kanske runt 60kr per duk.
Kopierat:
Vi borde köpa in 4 stycken till Buffalo usb Snes kontroller. 798yen från amazon.co.jp.
Streaming utrustning: Hdmi switch, hdmi splitter, webcam?, förstärkare till högtalare?
Rollups, eller annan reklam utanför rummet som visar att det finns olika spel. Hdmi
sladdar typ 10 meter långa. Några stycken.
Kontrollera att vi har senaste uppdateringen av alla spel inför konventet. Speciellt till
turneringarna.
⑨. Broschyrer.
Knegarn fixar en extra ruta på how-to-play bilden som vi kan lägga in IP adresser på.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Musiktävling har postats på facebook.
11. Hemsidan.
Musiktävling är postad på hemsidan.
12. Verksamhetsgrupper
Planer att ändra font på värd texten till tröjorna?
Vi kanske borde försöka se till att kommitéerna är public knowledge så att folk som inte
är med i styrelsen också har möjlighet att gå med om dom vill.
13. Konvent.
Confusion äger rum. Vi har blivit officiellt inskrivna. Folk som ska arra behöver skriva in
sig på Glenn. Konventet är 21:a-23:e september fredag till söndag. 1 månad kvar.
Gale har mailat Närcon ang deadline för Närcon höst. För sakens skull.

14. Föreningsärenden & Seki Banki.
Gale har skickat över pengarna till föreningen.
Vi har 14985.06kr på föreningskontot. Någon ska ha pengar för färgpennor och alkogel?
15. Övriga frågor.
Loke uttryckte förra mötet att han vill gå ur styrelsen. Loke Lonegran har nu efter eget
val utträtt ur styrelsen.
16. Oh wait, nevermind...

17. Nästa Möte.
5:e September kl 19:00
18. Mötets avslutande.
20:25

Justerat av Fredrik Köhler 20:27

