1. Mötets öppnande.
19:20
2. Närvarande.
Fredrik “Nue” Köhler
Mattias “Gale” Modin
Agnes “etum” Borg
Kristofer “Chronosus” Ericsson
Alexander »Patriarkatet» Lundgren
Viktor »Vickepedian» Isenborg
3. Val av mötesordförande.
Gale
4. Val av mötessekreterare.
Nue
5. Justering av föregående protokoll.
Föregående protokoll justerades.
6. Meetups och Konvent.
Kommande konvent är LinCon under kristi himmelsfärd.
Eventuell meetup kommer hända i slutet av Februari om allt går väl med lokal och
planering.
7. Inventarier.
Lista av datorer, spel och tillbehör:
https://docs.google.com/document/d/1RZWIakijqCFTDhIk9POhttkw1jAP9RbLlWOLc
vthznY/edit
En inventering bör göras innan nästa konvent. Ingen inventeringshelg är planerad
ännu. Föreslaget i mars eller april.
Gör en ny inventarielista för att enklare hålla koll på våra saker.
8. Verksamhet, Föreningsärenden & Seki Banki
Guidelines för kreativa tävlingar:
https://docs.google.com/document/d/1Oe-3S3xPKeRA9ghoSG-rPu_-z3GjQ9a-yD7Z
qB5-pwk/edit
Dokument av Chronosus “För dig som vill engagera dig i Touhou Sweden”
https://docs.google.com/document/d/1BlTox3JSZCFnuhRL6m3xFjPeCBoE8-q0T_U
OnSqEJ1c/edit?usp=sharing

Touhou Sweden Guide of Conduct Draft
https://docs.google.com/document/d/1o7n6ydAcRmbZDeJRcQMi-FxqDo4T4XkyLN
mbb
P_7GoQ/edit
Publika dokument ska läggas upp på hemsidan.
Touhoutorsdag hände förra månaden med ca 6st deltagare.
Möte till att färdigställa dokument ska göras.
Dokument är inskickade till Sverok via eBas.
Bidrag på 3680kr är utbetalat till föreningens konto. Saldo är nu 11506,06kr.
Föreningens bankkonto har öberlämnats till nya kassören.
Det är inte möjligt att fler personer ska kunna ha tillgång till föreningens konto.
⑨. Informationsflöden.
Föreningen kan öppna ett företagskonto där domänen finns (eller hos annan
leverantör) och sedan flytta domänen dit. Nue anser att det inte finns någon vinst att
göra detta men det är upp till styrelsen att besluta om. Risken är om Nue bestämmer
sig för att “sno” domänen och sticka.
Nya officiella Touhou nyhetssidan Yomoyama News ska läggas in på hemsidan.
Drive rättigheter måste ytterligare ses över. Vissa dokument har att alla med länk
kan redigera till exempel.
10. Övriga frågor.
Vi är intresserade av att införskaffa Danmaku!! kortspelet.
11. Nästa Möte.
2a Mars
12. Mötets avslutande.
19:59

