1. Mötets öppnande.
20:17
2. Närvarande.
Thomas “Sodamachine” Nilsson
Samuel “Rheeve” Eklund
Erik “Erikonr” Persen
Hugo “Svintoo” Ankarloo
Mattias “Gale” Modin
Henrik “Nacon” Lagerholm
Mikko “Nandeyanen” Magnuson
3. Val av mötesordförande.
GALE
4. Val av mötessekreterare.
Erikonr
5. Val av justerare.
Svintoo
6. Meetups.
Jörgen har ej kontaktats ännu men det är spik i stenhuset ändå. Stenhuset kostar
inget så det är möjligt att ha meetups där. Ska vi göra en intresseanmälan gällande
meetup i Göteborg? Vi diskuterar det mer nästa möte.
Det är ett FETT NEJ på IOGT-NTOs lokalen i Södertälje. 1400 per dag att hyra rum,
500 kr extra att hyra köket + 35 kr per person.
7. Försäljningsutbud.
Då vi är intresserade av att sälja spel så är det inte särskilt relevant att beställa
genom Animerch nu.
8. Utreda sponsringsmöjligheter.
Neriel är en riktigt najs sponsor. Vi har fått två stycken projektorer och en dator som
tidigare använts som serverdator! Det är en cool grej! Vi kan skjuta projektorbilder
lite överallt i våra rum nu!
Slänger Svintoos jobb datorer? Nej.
Vi kan låna Sodas dator!
Mikko jobbar på ett jobb. Ett IT-jobb. Vi kanske kan hitta teknikprylar där.

⑨. Broschyrer.
Vi kan slänga upp extra broschyrer på väggar! Genom projektorer! Så vi skjuter
broschyrer på väggarna med våra projektorer!
Vi kan sätta broschyrer på bord bredvid datorer osv. Man kan även laminera
broschyrer.
10. Facebook.
Inget nytt här men det är bra att folk är aktiva på sidan och håller den aktiv! Gale
uppmanar folk till att fortsätta hålla sidan aktiv!
Meetupposter vore bra att ha när vi väl har meetups att posta om.
11. Hemsidan.
Bilder på folk jagas fortfarande! Se konvent!
12. Verksamhetsgrupper/Slack
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack!
Erikonr och Nacon ska ändra på saker i Slacks kanalbeskrivningar med Akus
tillåtelse (som inte behövs) eller vetskap.

13. Konvent.
Vi bör bestämma tid till de saker vi vill ha på schemat innan den 10:e JUNI. DET ÄR
NAJS FÖR ATT EXTRA DAGAR. Däremot så finns det inget schema ännu vilket gör
det lite svårt att planera in något. Gale kan få magsår av det.
17:00 och 20:00 är bra truneringstider? Vi får ha två truneringar på en dag då vi inte
kan ha truneringar på söndag. Sokutruneringen borde vara på lördag?
Öppettider 10:00~24:00 är bra? Vi har bra standardtider!
5 CONFIRMED PERS FOR NERONC?
Confirmed list:
Sodamachine
Rheeve
Erikonr

Svintoo
Gale
Nacon
Mikko
Akue
Vi vet vilka hyllor vi har! Vittsjö!
VI MÅSTE FIXA FOTON AV FOLK PÅ NÄRONC VI BORDE KUNNA LYCKAS MED
DET PÅ NÄRONC SOMMAR SAI HAR LAGT IN EN PÅMINNELSE PÅ SIN
TELEFON SÅ ATT HAN VET ATT ALLA SKA FOTAS PÅ KONVENTET. FLYTTA
MED DENNA PUNKT TILL NÄSTA PROTOKOLL!
https://www.youtube.com/watch?v=13oLG39VXwo
^Är en fin sak som vi borde ha på konvent.

14. Bank.
Ifyllda papper!
15. Inventering
Om vi skulle ta och beställa nya tröjor så skulle man behöva beställa flera tröjor för
att se till att det inte blir allt för dyrt. Soda prövar en XLtröja.
Gale har ytterligare en XLtröja så då borde vi totalt ha 6 stycken XLtröjor och 3tröjor.
Så inventering hos Loke. plantor.kontrakt.rektor (så att Svintoo hittar)
16. Övriga frågor.
Svintoo ska fortsätta med lanseringslådan.
17. Nästa Möte.
Onsdagen den 15:e juni 19:00.
En del personer kommer att ha blivit kidnappade av Japan under det här datumet. Vi
får vänta oss ett lägre antal deltagare.
18. Mötets avslutande.
22:17

