1. Mötets öppnande.
19:34
2. Närvarande.
Samool “Rheeve” Ekland
Glaeen Elgageal
Erik “Eroknir” Persen
Hunrik ‘NACHOS’ Lagerost
Loket Lonegren
Tobias “Touhuo-Tobbe”, Sia Eriksson
3. Val av mötesordförande.
Elga
4. Val av mötessekreterare.
Eroknir
5. Val av justerare.
Svintoo
6. Meetups.
Svintoo har koll! Meetups i Göteborg! Svintoo har bokat 14-16 oktober. Ska man leta
efter en helg då Ada kan vara med?
Fängelset är mellan en kvart och en halvtimme ifrån centralstationen. Projektor och
projektorduk bör man ta med. Sovsaker är också bra att ta med.
Vi bör ha koll på hur många som ska med på meetupen då vi måste veta hur många
som är i lokalen. Det är bra att komma med en lista men folk kan komma och gå som
de vill så länge som vi håller räkningen.
I de tre rummen vi har så får vi möblera om men det måste se snyggt ut när vi
lämnar.
Tre stycken POLLS skapades för att fråga folk om vilken helg som de kan närvara på
meetupen. Bara två av dem är länkade.
http://www.strawpoll.me/11181886
http://doodle.com/poll/qdfm9ktz6hchqbxe
7. Försäljningsutbud.
Vi vet fortfarande inte hur vi ska göra med spelen. Det lutar mot att vi inte ska köpa
SA eller LoLK.

#PollhouSweden
Touhou Tobbe skulle kunna köpa in spelen när han är i Japan.
8. Materiellpunkten.
Vi har en ihoppsatt dator som saknar något.
D3 är väldigt OP
D4 är inte D3
D5 saknar Windows.
⑨. Broschyrer.
Det har inte hänt så mycket på den här fronten.
10. Facebook.
#NoMemes
11. Hemsidan.
Där har vi (Rheeve) fixat allt. - Glae
12. Verksamhetsgrupper/Slack
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack!
Har haft mycket mer aktivitet än vanligt. Typ 350 mer meddelanden än vanligt!
(Vanligtvist brukar det vara runt 20 meddelanden)
13. Konvent.
Desucon i Finlandet har kontaktats. Det ser dessvärre ut som om de inte har plats
för Touhou Sweden. Så vi kan inte vara där med lika stort arrangemang som vi
brukar ha. Vi kan prova igen nästa år och även prova Tracon.
Samarbetet med NärCon låter alldeles för bra för att vara sant. Det verkar inte vara
bindande eller skuldsätta oss till NärCon. Majoriteten är för att gå med på
samarbetet.
NärCon Gävle är en grej. 28 är det. Folk är inte så jättesugna på att vara med på
NärCon Gävle
14. Seki Banki.
Saker måste göras men stress finns inte.

15. Övriga frågor.
Vi vill inte spendera pengar på fönsterlicenser.
Skulle vi trycka upp något?
Vi ska köpa en banderoll! Här finns en länk med banderoller! Upp till 1’500 kronor
kan spenderas på den.
http://www.trycka.se/expo/rollup?gclid=CPb_98O4gM8CFcYucgodxjkAQA
16. Oh wait, nevermind...
Glaes text om NärCongrejen:
[2016-08-25 18:16:18] Gale: Så, jag har nu varit på ett möte med David Fallgren från
NärCon och pratat om lite planer.
Han pratade om att de ville ha närmare kontakt med de föreningar som ofta kommer
till NärCon och som besökarna verkar gilla, han hade snackat med typ fyra
föreningar och en av dem var vi och enligt enkäten som skickades ut så hade många
gillat oss.
Så dessa föreningar ville han testa något med, i ungefär ett års tid. Han snackade
om att vi skulle komma närmare arrangörsteamet genom att få vara med när
arrangörerna kollade på lokalerna innan eventen, bli "permanent" bokade till de
event vi vet att vi kommer kunna komma på för att slippa alla små anmälningar på
Panda osv, vi fick mer ansvar och en kontaktperson från oss väljer personer att ta in
efter en överenskommelse, snarare än att alla ska göra egna ansökningar
(egentligen ingen större skillnad, men ändå lättare för båfa parter), för då kan man
spika evenemang tidigare.
Han snackade om att NärCon kommer satsa på flera, mindre evenemang under
nästa år, som det ser ut nu så kommer det vara NärCon Gävle, NärCon Vinter,
Närcon Malmö och NärCon sommar. Men han trodde att nästa år skulle även fler
event komma att planeras.
Ifall vi går med på att vara med på deras lilla idé, så skulle vi i förväg kunna säga
vilka event vi vill komma på, och göra processen med att ta in externa föreningar
lättare. Vi skulle även också kunna sätta de standards vi vill ha, utefter
förutsättningar såklart. Vi kan tillochmed få samma rum som vi har haft tidigare, ett
"reserverat" rum.

Vi skulle även kunna fråga NärCon om mindre grejer innan eventen som vi skulle
behöva, men inte har råd med, dock skulle vi behöva betala tillbaka isåfall, men med
små summor åt gången eller efter vi fått bidrag.
Tanken med detta är att hjälpa föreningarna som är "regulars" på NärCon, och som
gör ett bra jobb, att få mer exponering, så att vi i sin tur kan göra ett bättre
evenemang och således ett bättre NärCon.
Han började med att kalla det "Ett slags avtal", men detta är egentligen inte
bindande på något sätt, vi får själva bestämma hur många evenemang vi vill delta i
och det skulle heller inte vara några problem att ändra oss i efterhand.
[2016-08-25 18:17:29] Gale: NärCon verkar helt klart gilla det vi gör och personligen
ser jag inga egentliga problem med att de vill ha oss på "Speed dial" eftersom det
inte verkar vara några bindande eller dåliga saker ifall vi inte skulle kunna leverera
efter förväntan.
[2016-08-25 18:18:00] Gale: Men vad tycker ni andra? Vi har tills efter nästa möte på
oss att bestämma något

17. Nästa Möte.
Onsdagen den 21 september. 19:00.
18. Mötets avslutande.
21:21

