1. Mötets öppnande.
19:19 - Vi har justerat mallen till kommande möten.
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Mattias “Gale” Modin
N’RIQUE “Nacon” Lagörhölm
Alexander “Patriarkatet” Lundgren
Mikko “Nandeyanen!” Magnuson
Fredrik “Nue” Köhler
Theo “Kneg” Widell
Viktor “Vickepedian” Isenborg
3. Val av mötesordförande.
GALKE
4. Val av mötessekreterare.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
5. Val av justerare.
NANDEYANEN
6. Meetups.
Knegarn har inte fått svar på mail ang bokning av meetup lokal i Göteborg. Vi satsar på
att boka 1:a till 4:e November då det är röd dag på fredagen.
Östuna bygdegård preliminärplanerat våren 2019.
7. Försäljningsutbud.
Inköpslistan finns fortfarande på:
https://docs.google.com/document/d/1agruWfAtRnbhdkGZdzNYg8gWLz4_VfhqSFiFkbb
-AYg/edit
Kan vi köpa upp godis/läsk från snabbgross till meetups? Köpa in inför meetups så folk
kan lägga beställning i förväg och köpa på plats. Win win för alla.
https://www.martinservera.se/bli-kund

8. Materiellpunkten.
InventeringsGlay. 12:e till 14:e oktober. Test av nya datorerna. Vi kommer om dom
fungerar att ha 16 setups med datorer och kan dela upp dom så att vi har dom utspridda
för att slippa långväga fraktande.
Vi ska notera vad vi har och vart så vi har struktur på vart allt finns.
⑨. Broschyrer.
Punkten har tagits bort i kommande mall och går in under verksamhetsgrupper därifrån
den kom.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Vi ska lägga ut info ang uppkommande meetup i Göteborg.
11. Hemsidan.
Samma som ovan. ^
12. Verksamhetsgrupper
Tröjorna ligger på is tills vidare.
Logistiksligan kommer aktiveras mer iochmed uppdelning av datorerna.
Vi ska kolla upp med tecknarna i föreningen om dom vill vara med på att skapa artwork
till rollup.
13. Konvent.
Confusion hände. Det gick smidigt trots kort tid innan besked om deltagande. Det hölls
en trunering i Detonate on Sound. Vinnaren av turneringen hade tydligen inte
konventsband. Tankar om eventet:
Vårt arr var bäst. - Nacon
Lite mycket båtflickor - Patriarkatet.
Det ska alltid finnas minst 2 arrangörer i rummet. - Teitoku
14. Föreningsärenden & Sexi Banki.
Om vi köper in en rollup för runt 1100kr har vi använt upp den budgeterade delen för
profilering i år. Bytet av bank är under planering. Det kan funka att vi använder
personkonto.
Mikko har slängt upp ett på:
SEB 5699 02 168 32 (Nuvarande kassa: 14985.06)

15. Övriga frågor.
Vill Soda lämna styrelsen? Frågan hänger i luften.
16. Oh wait, nevermind...
Värdfåret är med oss. <3
17. Nästa Möte.
17:e Oktober kl: 19:00. Samma tid samma kanal.
18. Mötets avslutande.
20:38

Justerat 20:40 (Mikko)

