1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades 20:10
2. Närvarande.
Andreas Vollertzen
Tobias “Sai” Eriksson
Michael Stahre
Loke Lonegran
Mikko Magnusson
Mattias Modin
Samuel “Rheeve” Eklund
Erik “Erikonr” Persen
Thomas “Sodamachine” Nilsson
3. Val av mötesordförande.
Mattias “Gale” Modin
4. Val av mötessekreterare.
Erikonr
5. Val av justerare.
Loke
6. Meetups.
3 personer skulle kunna erbjuda sovplatser i Stockholm.
Brandsäkerheten med Sverokkansliet rör sig framåt.
Gale ringer Våra Gårdar om lokal imorgon.
http://stockholm.iogt.se/lokaler-att-hyra/sodertalje/
Ringa Svinto om Göteborgsmeetups? galaxy i Japan så det finns inte lika mycket
initiativ som förut.
Stormeetup skulle kunna hållas i Östtuna Bygdegård eller någon annan stans?
7. Bredare försäljningsutbud.
Det är svårt att beställa Touhou internationellt och i större mängd. Ska folk som är i
Japan köpa spel och skicka dem till Sverige?
Efterforskningar skall göras.
Vi håller fast vid att inte bredda utbudet på konvent men att det utanför kan.
Beställa genom Animerch?
8. Facebook.
Gruppen har en banner!
Utannonsering av möten finns.
⑨. Broschyrer.
Nac0n gör saker. Det är nice.
10. Utreda sponsringsmöjligheter.
Animerch har inget problem med att sponsra Touhou Sweden med priser för
turneringar.
Touhou.
Köpa Touhou genom Animerch?

Hur visar vi att vi är sponsrade av Animerch? Skriva på tavlor, berätta att våra fina
priser kommer ifrån Animerch, osv.
11. Hemsidan.
Aktivitet?
Bilder på styrelsemedlemmar kommer att tas på lördag. Inte alla dock.
Stöd för internetbrev (telegram över IP (med daguerrotyper?)) finns.
Ska vi verkligen ge Sai access till hemsidan? (Nej, han är farlig)
12. Verksamhetsgrupper.
Slack finns.
13. Konvent.
Lista med arrangörer till ConFusion ska skickas in.
Vi kommer nog inte att få reda på mer om NärCon innan mitten av april.
14. Bank.
Det är svårt. Ska vi gå igenom Sverok och ta Nordea?
Vill vi vara egna så är nog toppalternativet Swedbank
15. Övriga frågor.
Skype låts vara. Vi kör på slacken.
16. Nästa Möte.
Nästa möte klockan 19:00 onsdag 20:e april.
17. Mötets avslutande.
Mötet avslutas nie å tjugi

