1. Mötets öppnande.
19:11
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Simon “Kuri” Lundgren
Kristofer “Chronosus” Ericsson
Fredrik “Nue” Köhler
Hussein Kadhum
Mattias Modin
3. Val av mötesordförande.
Hussein Kadhum
4. Val av mötessekreterare.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
5. Val av justerare.
Mattias Modin
6. Meetups.
Gale har kollat upp meetup på bygdegården mellan 23-25:e Oktober.
7. Försäljningsutbud.
Inköpslista finns på:
https://docs.google.com/document/d/1agruWfAtRnbhdkGZdzNYg8gWLz4_VfhqSFiFkbb
-AYg/edit
Spel i lager: 7 LoLK, 2 PCB, 4 mof, 4 pofv, 4 in, 3 wb.
Totalt 24 spel.
Medlemmar borde informeras att vi säljer spel.
8. Materiellpunkten.
Lista av datorer och tillbehör:
https://docs.google.com/document/d/1RZWIakijqCFTDhIk9POhttkw1jAP9RbLlWOLcvth
znY/edit

Planerna för turneringspriser ligger på is tills vidare.
⑨. Konvent.
Nope.
10. Verksamhetsgrupper
Guidelines för kreativa tävlingar:
https://docs.google.com/document/d/1Oe-3S3xPKeRA9ghoSG-rPu_-z3GjQ9a-yD7ZqB
5-pwk/edit
Dokument av Chronosus “För dig som vill engagera dig i Touhou Sweden”
https://docs.google.com/document/d/1BlTox3JSZCFnuhRL6m3xFjPeCBoE8-q0T_UOnS
qEJ1c/edit?usp=sharing
Touhou Sweden Guide of Conduct Draft
https://docs.google.com/document/d/1o7n6ydAcRmbZDeJRcQMi-FxqDo4T4XkyLNmbb
P_7GoQ/edit
Första episoden av podcasten har spelats in.
Det har också jobbats vidare på klasser i touhou tabletop rpg.
Vi slänger upp en poll ang om vi ska inkludera info om thcrap patchen i chronosus
infovideo.
11. Informationsflöden
Vi annonserar ut när första avsnittet av touhou podcasten är ute.
12. Föreningsärenden & Seki Banki.
Medlemsantalet är oförändrat. 45.
Saldo på kontot är fortfarande: 2726,06
12.5 Verksamhetsplan
● Arrangera meetups jämnt utspridda under året (t.ex. 6 stycken)
● Ge mer information om Touhou till besökare, t.ex. med broschyrer, en
mobilanpassad info-sida eller slideshows.
● Arrangera en större meetup som utannonseras med god marginal så att fler
medlemmar från hela landet kan närvara.

● Effektivisera föreningens kommunikation, med avseende på hemsida, videositer,
sociala medier, m.m.
● Utreda möjligheterna till att ta in saker för försäljning t.ex. spel, doujin-musik,
doujin-manga och officiella böcker. Samt, tillgängliggöra dessa för medlemmarna
i fler forum.
● Utreda sponsringsmöjligheter.
● Arrangera olika event online som till exempel turneringar i Touhou-spel eller
andra kreativa tävlingar.
● Fortsätt underhålla och utöka maskinparken.
● Uppmuntra kontinuerliga kreativa aktiviteter, såsom med kreativa onsdagar.
● Utvidga lokalmöjligheter för meetups i olika områden.
● Styrelsen skall hitta en bättre strategi för hur verksamhetsgrupper ska fungera för
en bättre allmän sammanhållning och öka engagemang inom
verksamhetsgrupperna för icke-styrelsemedlemmar.
● Bibehålla mötesfrekvensen på ett styrelsemöte per månad.
● Utreda och eventuellt etablera enklare kanaler för att donera till föreningen.

13. Övriga frågor.

14. Oh wait, nevermind...

15. Nästa Möte.
Onsdagen den 7:e Oktober kl 19:00
16. Mötets avslutande.
19:37

