1. Mötets öppnande.
19:37nu (19,3 nu)
2. Närvarande.
Erik “Erikonr” Persen
Samuel “Rheeve” Eklund
Soda “Sodamachine” Nilsson
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Edvin “EOCB” Bertvall
Fredrik “NueCD” Köhler
Henrik “AWOOcon” Lagerholm
Mattias “Glea” Modin (20:02)
Andreas “Ada” Vollertzen (20:02)
wip: öö
3. Val av mötesordförande.
Sodamachine/Gale - Galemachine
4. Val av mötessekreterare.
NueCD
5. Val av justerare.
Rheeve
6. Meetups.
Swerok Stockholms lokaler öppnar snart igen, men övernattningar är kanske inte
tillåtet på grund av tidigare händelser i lokalen.
Några personer har kollat upp olika lokaler som går att hyra för eventuella meetups.
Kolla med Östuna bygdegård om eventuell sommar meetup.
Gale kollar med IONGT-NTO Stockholm om det går att hyra lokaler av dem.
Svinto vill hålla en meetup i Göteborg någon gång på våren.

Kommentar [1]: Läst igenom. Ser ok
ut.

7. Försäljningsutbud.
Inköp av spel ska göras. Budgeten för inköp är 5000 kr som bestämdes på årsmötet.
Adam som är i Japan ska köpa spel och skicka dem hit. Hur själva betalningen och
frakten ska genomföras får avgöras efter dialog med han. Föreningen vill köpa in 30
st spel. Spelen ska vara inköpta till Närcon sommar 2017.
http://www.toranoana.jp/mailorder/cit/circle/92/05/5730313330353932/bee5b3a4a5a
2a5eaa5b9b8b8dcdbc3c4_01.html
10 ex av EoSD, PCB och TD borde kosta 41040 yen med skatt. 3214kr~
Utan frakt från Japan.
8. Materiellpunkten.
Sai donerar en artbook.
Nue donerar en ULiL affisch.
Inventering efter Närcon vinter 2017.
⑨. Broschyrer.
Inga broschyrer än.
10. Facebook/annan kommunikation.
Punkten ändras från Facebook till Facebook/annan kommunikation.
Touhou Swden Discord servern ska prioriteras för intern kommunikation. För ämnen
som lämpas för arkivering prioriteras touhou.nu forumet.
11. Hemsidan.
Inget nytt om crossposting plugins för wordpress har tillkommit.
12. Verksamhetsgrupper
Slack har flyttat till Discord. En kattkanal skapades.
13. Konvent.
Gale går igenom avtalet mellan föreningen och Närcon.
Inget nytt från Närcon Vinter. Väntar svar från kontaktpersonen.
Vi har blivit inbjudna att närvara på Confusion, 19 - 21 Maj.
Planeringen startar efter Närcon Vinter.

14. Seki Banki.
Ekonomiskt ansvariga ska ta reda på hur bankens olika tjänster fungerar.
SEB kontot är avslutat och pengarna är överförda till Nordea.
15. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
16. Oh wait, nevermind...
SAI räknar på kostnader för inköp av spel och kom fram till vad spelen kostar.
17. Nästa Möte.
25 januari 19:00
18. Mötets avslutande.

