1. Mötets öppnande?
19:25
2. Närvarande.
Mattias “Glae” Modin
Mikko “Nandeyanen!” Magnuson
Erik “Suwakonr” Persen
Samuel “Rheeve” Eklund
Henrik “Nach” Lagerholm
Soda “Sodamachine” Nilsson
Tobias “Sai” Eriksson 19:31
Erik “Erikklk” ???? (Sitter i mumble och lyssnar iaf)
Michael “Akyuuu” Stahre
3. Val av mötesordförande.
Glae
4. Val av mötessekreterare.
Eroknir & Mikko
5. Val av justerare.
“Den kommer in som ett objekt långt bortifrån.”
Hakurei Mikko
6. Meetups.
Flertalet saker har blivit bestulna från MEETUPLOKALEN och det kommer att
diskuteras bland Sveroks föreningar hur lokalen kommer att fungera framöver. Vi
borde försöka närvara vid möten med fler personer än Aku.
Det finns en möjlighet att delar av Sveroklokalen kommer att ha övervakning.
“Meetups är döda.” - Salt 2016
Vi har (inte) spikat Göteborg (än)! Göteborg är pepp på meetups!
“Göteborg är lika spikat som en planka på en sommarstuga” - Sai 2016
Vi borde lägga en meetup i september eller november eller oktober men inte senare
än oktober.
“Tro mig den här är enorm.” - Gale 2016
Vi kommer antagligen inte att få ha Göteborgslokalen helt för oss själva. Stenhuset i
Göteborg det vill säga.

Waki Mikko tar temporärt över för Eroknir.
Den mytiske “någon” ska jaga tag i Svinto.
Och nu är Eroknir tillbaka.
7. Försäljningsutbud.
ANIMERCH HADE EN SUPERIDÉ.
“Vad för ide?” - Nac0n
“CP-mongo-eventet.” - Sai
“Ja! Det eventet!” - Nac0n
Föräldrar frågar ibland om var man kan köpa spelen. Om vi hade spel så hade vi
kunnat sälja det till dem.
Starterpack (EOSD, PCB & IN) är en bra idé. Dessvärre har folk starka åsikter om
vilket spel som är bäst som första spel. Omröstning kan vara en lösning,
Vi borde sälja spelen.
8. Materialpunkten.
Gale ska byta ALLT med sin dator, däremot så är det inte en Touhou Sweden-dator
men Glae tänker ta med datorn på event.
En av Galens gamla datorer har problem med PoFV.
Ny inventering på G? Vi borde ha inventeringar efter konvent så att vi har koll på allt.
Vi behöver också karbinhakar? (För att hänga i bannern)
Projektor #2 existerar nu.
Bärbar laminator skall inskaffas för medtagande till konvent?
Mikko ska köpa en kaffebryggare (thermosmodell), Nacon är med och finansierar.
Stövelfisk lokaliserad! Ligger i Glaes förråd!
Inventering/(stuga vars namn ej är lämpligt att skriva i detta dokument) 26-27-28
augusti. Hos Loke?
Detta är nu även inventeringspunkten.

⑨. Broschyrer.
Vi har en art-gal som erbjuder sin art till broschyrer ( Emi (Vän till Anton och Maria))
How to plays!
“Det är bra Nacon!” - Gale 2016
Det händer saker!
Hakureimu + IZAKAYA ちーむ
O.O
10. Facebook.
Memes?
Vi behöver mer content på våran sida!
Vi har några personer som postar då och så, så som Ada, Rheeve, Nacon
Vi kan fylla på med lite mer officiella saker så som mango och musik.
11. Hemsidan.
Bilder har lagts upp i drivemappen. De skall bara croppas sedan kan de användas
på hemsidan.
Stadgar skall läggas upp på hemsidan.
Sai är ensam och vill ha bilder (och kramar) på sig själv. (Bilder på kramar också?)
<3
12. Verksamhetsgrupper/Slack
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack!
Avdelning för det japanska språket på Slack! Moonspeak corner here we go!
13. Konvent.
Peppcon kommer inte vara nu i höst. ConFusion kommer inte heller vara. DesuCon
kommer däremot att vara i december. Vi skulle kunna vara där om vi får.
NärCon Gävle, KawaiiCon, och Desucon är de konventen som finns kvar det här
året.
14. Seki Banki.
what O SHIT WATUP

Ada och Gele har inte fixat Bankigrejerna ännu. Glae ska också ringa och banka på
Sverok. Geal har också papprena framför sig så det blir bra. EAGL
15. Övriga frågor.
Materialpunkten är nu också Inventeringspunkten.
Elga-dakimakuras åt folket!

16. Oh wait, nevermind...
:V
17. Nästa Möte.
Onsdag 24 Augusti.
18. Mötets avslutande.
21:30
Justerat 22:24: //ミッコ

