1. Mötets öppnande.
19:30
2. Närvarande.
Hussein ”Levias” Kadhum
Henrik “Justeraren” Lagerholm
Fredrik “SUGOKU HOT NUE” Köhler
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Theo “Knegarn” Widell
Mattias “Gun Gale” Modin
3. Val av mötesordförande.
Hussein ”Levias” Kadhum
4. Val av mötessekreterare.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
5. Val av justerare.
Nue
6. Meetups.
Göteborgsmeetupen bekräftat död. Det får bli senare. Kanske i höst. Knegarn har kollat
det tidigaste obokade datumet är 7:e september. Vi bokar lokalen i förebyggande syfte.
Stormeetup på östuna bygdegård under sommarlov? 6-8:e Juli.
7. Försäljningsutbud.
Spel från omsättningstillgångar 2017
Touhou 13 “Ten Desires” [TD] 7st
Touhou 07 “Perfect Cherry Blossom [PCB]: 1st ←-(knegarn vill ha)
Touhou 12.5 “Double Spoiler” [DS] : 2st

Planerade inköp av spel.

Touhou 10 “Mountain of Faith” [MOF]
Touhou 11 “Subterranean Animism” [SA]
Touhou 12 “Undefined Fantastic Object” [UFO]
Touhou 15 “Legend of Lunatic Kingdom” [LoLK]
Touhou 16 “Hidden Star in Four Seasons” [HSiFS]
Priserna av spelen kommer revideras inför kommande försäljning.
Hitta sätt att beställa spelen. Om eventuellt några är i Japan och kan köpa hem spel.
Teitoku kollar med Animerch huruvida dom kan fixa spelen till oss.
8. Materiellpunkten.
Levias webcam existerar i limbo. Vi vet inte om den finns innan någon sett den.
Schrödingers webcam. Men han lovar att han vill ge oss den.
Inventeringslista.
https://docs.google.com/document/d/1RZWIakijqCFTDhIk9POhttkw1jAP9RbLlWOLcvth
znY/edit
Hörlurarna har fortfarande inte kommit.
Vi får avbeställa hörlurarna och köpa andra.
Nue köper licens för LaunchBox Premium. 50$ 20$ engångskostnad för alla datorer.
Preliminärt siktat datum för inventering “Innan Närcon”. 1:a Juli.
Nacon har beställt gatupratare.
⑨. Broschyrer.
Levias har gett upp. Knegarn ska försöka fixa under sommarlovet.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Vi är nu redo att annonsera ut Närcon-planerna. Vi kan posta det innan nästa möte.
Hussein har nu edit-role på facebook sidan.
11. Hemsidan.
Info om närcon och musiktävling har fortfarande inte postats på hemsidan.
Förslag om vecko/månadsbrev står kvar.
12. Verksamhetsgrupper

Musiktävling tills Närcon sommar. Bidrag spelas upp på konventet.
Spikat tema: Stage 4 och 5 låtar inklusive bossar från samtliga spel i serien. Crossovers
frivilligt.
Bidrag kan skickas in till tavling@touhou.se
Minimöte nästa onsdag 6:e juni.
Man ska tydligen kunna ladda upp ljudklipp på https://clyp.it/ för lätt delning av bidrag.
Det skulle vara bra om det finns någon/några frivilliga till att arrangera små events
under konventets gång. Tex mindre tävlingar.
13. Konvent.
Confirmade personer.
Gale
Levias
Knegarn
Nacon
Sai
Soda
Nue
Erik
Tider till turneringar är klara.
Truneringar:
PoFV, Detonate on Sound, Soku, Antinomy of Common Flowers.
Reglerna har blivit satta.
Vi skippar sannolikt figurerna.
Hyra saccosäckar?
14. Föreningsärenden & Seki Banki.
Köp pennor. Bläckpennor, whiteboard pennor. Har inte gjorts än. Skicka kvitton till
Mikko. Vi behöver något bra pennpaket. Erik ska hjälpa till att fixa.
Ingen uppdatering angående ny bank.
GDPR mötet har hållits och policyn är postad på hemsidan.

Gale och Mikko har haft dialog gällande deklarationen för föreningen.
15. Övriga frågor.
Vart postar vi info ang minimötet för tävlingen på onsdag?
16. Oh wait, nevermind...
Animerch hade inte riktigt fått infon om spelen. Vi skickar lista på spel vi vill ha till ny
kontaktperson och hoppas att det funkar.
17. Nästa Möte.
13:e Juni kl:19:00
18. Mötets avslutande.
20:44
Justerat av Nue 31/05 20:27 #sent

