1. Mötets öppnande.
19:12
2. Närvarande.
Theo “Kneg” Widell.ッ
Hussein “Levias” Kadhum
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Fredrik “Nuepiece #HarFallitFörClownpiece 駆逐艦ぬえ” Köhler
Mikko “博麗∙ミッコ” Magnuson
Michael “splatoon är ju ändå basically touhou” Stahre
Mattias gLEY “är det geiru eller geeru? (鬼佬)” Modin
Soda “Sodamachine Nära Skogsbrand” Nilsson
Andreas “Adauchi” Vollertzen
Henrik “nae…” Lagerholm
Erik “Erokninkling” Persen
3. Val av mötesordförande.
Glay
4. Val av mötessekreterare.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
5. Val av justerare.
Nuepiece
Levias
6. Meetups.
Göteborgsmeetup är avbokad. Det finns ännu inget nytt datum. Möjligtvis senare i
Oktober/November. Oktober och November är ledigt för bokning i Göteborg.
Preliminärt datum för meetup i bygdegården Februari/Mars nästa år? I genomsnitt 3
månader mellan meetups för att hålla saker igång.
7. Försäljningsutbud.
Vi sålde typ allt (97%) på Närcon. Det finns 1 Touhou 11 SA kvar.
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.
Gatuprataren är degad
Copypaste: Nue håller på att göra en Windows Image (NueOS/NitoriOS) som ska testas
att lägga in på datorerna.
Vi behöver 5-12st nya dukar för att täcka resterande bord på event. Vi fick avboka
hörlurarna från webhallen och får kolla på nya ersättare. 5 stycken totalt som behöver
köpas in.
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 fixade najs how-to-play bilder som gick på projektorn. Lamilera how to play
bilder tillsammans med IP adresser som vi kan sätta på skärmarna.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Foton osv har postats från närcon sommar. Vi borde fråga vinnaren i turneringar om vi
kan lägga upp deras namn/nick i vår hall of fame på hemsidan. Skriv in det i
turneringsregler som en notering ang GDPR.
11. Hemsidan.
Vi väntar tills det finns något värt att lägga till på hemsidan.
12. Verksamhetsgrupper
Ny musiktävling planerad att lanseras i Augusti? =)
No rules Touhou only.

13. Konvent.
Näronc hände. Vi var ➈ pers. Streaming setupen var on point. Bra jobbat Nue. Vi
behöver fler personer som hjälper till med turneringarna. Vi skulle behöva ha någon
som spelarna kan ställa frågor till/anmäla resultat till.
Brackets borde finnas väl synliga, helst tillgänglig online. Vi kan laminera lappar vi sätter
ut vid turneringar vilka datorer folk kan spela på medans dom andra är upptagna.
Namn på streaming casters/commentators i streamen. Vi behöver turas om mer att sitta
vid streaming datorn.
Confusion!!! Gale och Svinto gick till Confusions rum på Närcon. Vi har blivit inbjudna till
konventet. Konventet är 21:a-23:e september fredag till söndag.
Närcon höst kan eventuellt bli en grej. Tidigare närcon höst var inte jättepepp. Närcon
höst känns dött. Närcon vinter är inte intressant om det blir samma lokaler/setup som
förra gången. Inga oljud/arkader utanför rummet.
Gale håller kontakt med ansvariga för konventen.
14. Föreningsärenden & Swaggy Banki.
Deklarationen är inskickad. Kritor (pennor) har donerats.
9885,06kr på kontot. Pengar från försäljning från närcon inte inräknat. Växelkassan
behöver justeras. Gale ska skicka över 1750 till föreningen för mottagna swish
betalningar på konventet.
15. Övriga frågor.
Motioner/Propositioner är inte med på dagordningen. (det är det övriga frågor är till för)
Gale har förslag på olika kommitéer vad folk skulle kunna engagerade sig i.
● Streaming kommité: Sköter livestreaming på arrangemang och konvent.
● Profilerings kommité: Sköter inköp och design av klädesplagg, rollups, profilering,
osv.
● Arrangörs kommité: Utse deltagare/funktionärer till arrangemang och konvent.
Arbetar för förbättring av arrangemang och innehåll.
● Kreativitets kommité: Ser till att verksamhetsgrupper är aktiva.
● #Nue Logistik kommité: Har koll på var föreningens utrustning och hur det ska
fraktas.

Kommité-punkter tas upp på punkt 12, verksamhetsgrupper.
16. Oh wait, nevermind...
Loke har uttryckt att han vill gå ur styrelsen. Handläggs tills nästa möte.
17. Nästa Möte.
22:a Augusti kl 19:00. Samma tid samma kanal.
18. Mötets avslutande.
21:40
Justerat av Nuepiece 21:44

