1. Mötets öppnande.
19:19
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Soda “Sodamachine” Nilsson
Erik “Erikonr” Persen
Henke Larsson och hans brorsa(nacon)
Ada är här med, men inte i dokumentet
Gale
Aku är här och hans katter jammar
Loke (anslöt till mötet 19:50)
3. Val av mötesordförande.
Gale
4. Val av mötessekreterare.
Sai
5. Val av justerare.
nacon
6. Meetups.
Gale har preliminärbokad bygdegården för eventuell meetup den 18-20:e augusti
vecka 33. Folk verkade hajpade. (1 vecka efter comiket summer där Touhou 16 och
nya fightern släpps.) Peppen! ⑨▽⑨ノ~❄「 パーフェクトフリーズ」！
Vi kör Touhou sweden lite rakt uppochner så kanske vi får dit lite folk. Vi har några
veckor på oss att planera.
7. Försäljningsutbud.
Adam har fortfarande spelen. Dom är lika ghostade som tidigare. Gale ska fråga
Näronc om försäljning.
Vi sätter priserna på 150kr för EoSD och 200kr för övriga.
8. Materiellpunkten.
Det packades ihop lite grejer hos Glay vid en inventering någon vecka sen.
InventeringsGlay preliminärbokad vecka 35.
⑨. Broschyrer.
Tror inte det finns någon som kan tillägga något på den här punkten.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Vi kommer att announca att vi kommer till Näronc.

11. Hemsidan.
Vi behöver fixa bilder på folk i arrangörströjor som inte har det.
12. Verksamhetsgrupper
nacon hypear folk på onsdagar woop woop
vi behöver mer folk.
13. Konvent.
Confirmed arrangörer Näronc:
Ada - Basically arrangör
Aku - Vill arrangera, men osäkert om han går som arrangör.
EOCB - Ska se till att han e ledig. Inget som krockar just nu. Ingen inkomstkälla.
Eroknir - Yes. Lite som en dimmig sommarväg.
Gale - Confirmed Kan köpa biljett
Loke - Har uttryckt intresse. Kan köpa, är fan rikast
Mikko - Är förmodligen på nån bar. Han skulle vart här. Kan fan köpa
Nacon - Har fått semester
Nue - NuÉ han nerskriven. (kan köpa biljett om det skulle vara så)
Sai - Permaspikad. (Folk hade inte ens känt varandra utan mig. Jag arrar jämt.) >=)
Soda - Har biljett. Läskigt värre. (Confirmed)
Rödingarna ska kollas. Om alla röda e confirmed får folk köpa biljetter.
Vi kommer troligen inte ha figuriner med oss. =’(
Vi har blivit tillfrågade att åka till sfn (sfm?). Konventet ligger i skövde (kulturhus?). Vi
vet än så länge inte hur stor plats vi skulle få tillgång till. Det lutar mot att vi
förmodligen får ett “område” och inte ett rum.
Ada har ett dataabonnemang på 20GB om dagen och Mikko har en dong vi kan
stoppa in kortet i för internetz.
Desu????
Fiskmarjknmad
Finland? Supstugelandet?
Desucon - Garanterad plats.
Frostbite - Vi har fått plats om vi vill komma. Det är ett 18+ konvent. Inget datum än.
Vi vill få mer grepp om vad för utrymmen vi kan få. Vi vill gärna ha ett datum.
SFM skövde kulturhus, delat rum med utdragbar vägg. 6m x 6.5m. Konventet är i 2224:e September. Ett mindre konvent. Man kan kolla på hemsidan. Förslaget är
fortfarande under diskussion. Det kommer sugas på den karamellen.

14. Seki Banki.
Har Ada? (Nej det har han inte) Han har inget digipass än.
Deklaration ska vara fixad.
Vi har runt 6000 i cash och 2000 på kontot. Runt 8k totalt.
Det finns en cool idé om att låta folk som vill sätta upp en automatisk överföring på
100kr per månad som donation till föreningen. Det skulle ge föreningen ett bra
tillskott till budgeten per år.

15. Övriga frågor.

16. Oh wait, nevermind...

17. Nästa Möte.
⑨:e Augusti år 2017.
18. Mötets avslutande.
21:16

