1. Mötets öppnande.
19:17
2. Närvarande.
Tobias “Saiyoucho” Eriksson
Soda “Sodamachine” Nilsson
Mikko “Nandeyanen!” Magnuson
Erik “Erikonr” Persen
Samuel “Rheeve” Eklund
Mattias “Gleaaelga” Modin
Henrik “Nacon” Lagerholm
Loke “Kiyoshi” Lonegran
3. Val av mötesordförande.
Gleaaelga
4. Val av mötessekreterare.
Nandeyanen!ですよ
5. Val av justerare.
Kiyoshi && Erikonr
6. Meetups.
Avvaktar rapport från Svintoo, som kommer senare, ang. Göteborgsmeetups. Jörgen
på Fängelset är inte kontaktad ännu. Stenhuset är gratis tillgängligt.
Stockholmslokal är fortfarande i limbo. Money talks, verkar vara förhärskande.アゲア
ゲマネー. Sverokkansliet är pending “Please w8 warmly”
7. Försäljningsutbud.
Animerch har (sannolikt) köpt in Touhouspel. Vi talar med dem på plats ang. vad de
har att erbjuda. Det finns svenska chapters av Animerch som vi kan talas vid med.
M.a.o. så har de återigen blivit intressanta för oss, även om vi kanske inte är
intressanta för dem.
Vi inleder diskussioner med dem under Näronc.
8. Materielpunkten
Neriel är vår bästa sponsor.

Mikko skänker f.d. Koakuma (som inte är superhäftig men duger till äldre spel).
Loke tittar fortsatt på lamineringsmaskiner, men ingen är köpt ännu.
⑨. Broschyrer.
Från (7), “Här kan du köpa senaste titeln!” (i.e. Playism)
Projicering av broschyrer är i pipan.
DoS behöver en manual som vi lär printa ut.
Förutsatt att lamineringsmaskin hinner införskaffas innan Näronc så kan vi fixa lite
snygga leaflets om hur man spelar.
Loke har en howto-grafik.
Sai har DoS-manulen. http://touhou.nu/dos/
10. Facebook.
Vi bör (skall) announcea vårt arr på Näronc via FB. Gale tänker skriva ihop något när
det närmar sig skarpt läge.
Komihåg: Använder du TouhouSweden-kontot på FB, glöm inte att använda den nya
funktionaliteten som låter dig kommentera som ditt privata konto. Vi ska inte likea
våra egna poster.
ZZZZ
11. Hemsidan.
Hemsidan skall kompletteras med bilder på styret.
12. Verksamhetsgrupper/Slack
Kanalbeskrivningar på Slack… Är på g.
Svintoo’s Touhoulauncher är på god väg. Gale &| Sai hjälper till med rårippar av
kvarvarande spel.
https://www.youtube.com/watch?v=13oLG39VXwo

*Kort paus för att Gales dator skall återhämta sig 19:54. Gales dator i frysen för
att coola ner sig 20:01. Ordföranden går “alkis fukkboi” på detta 20:08*
Det Svintoo behöver, utöver sagda (hos Sai tillgängliga) rårippar, är att engagera
konstnärligt sinnade för interfacet. Detta torde kunna avhandlas i för ändamålet
avsedd slackkanal.
13. Konvent.
VI MÅSTE FIXA FOTON AV FOLK PÅ NÄRONC VI BORDE KUNNA LYCKAS MED
DET PÅ NÄRONC SOMMAR SAI HAR LAGT IN EN PÅMINNELSE PÅ SIN
TELEFON SÅ ATT HAN VET ATT ALLA SKA FOTAS PÅ KONVENTET. FLYTTA
MED DENNA PUNKT TILL NÄSTA PROTOKOLL!
The big one..!
Vi har fått det rummet (P42) vi ursprungligen blev lovade på Näronc. Det är
marginellt (en vägg) större än två vanliga rum.
Aku och Svintoo är med, men inte med. De är på Extarr men inte anslutna till oss.
Kuri vill vara med och kommer att kunna delta som arrangör, dock ej officiellt. Ergo,
noperks. Sammaledes Soda.
Öppettider: 10:00 - 24:00
Rummet är skitstort. Åskådarläktare på ledig yta för att hålla folk kvar i rummet när
aktiviteter pågår hade varit en bra sak Denna yta är förslagsvis omkonfigurerbar on
the fly. Kombinerat Chillarea / Åskådarläktare.
Datorer lägns långväggen längst upp för att fånga blicken på folk som kliver in.
Figurinhylla: Kortsida höger på förslag.
Arkadmaskin, någonstans… Inte vid utrymmningsdörren…
Turneringstider: Bör starta kring 17 - 20
Confirmed list:
Salt & Saictury
Sodamachine
Rheeve
Erikonr

Svintoo
Gale
Nacon
Mikko
Akue
Hylla: Vittsjö. En är paj. Det är lugnt. Vi har färre figuriner att ställa ut i år.
Gale rabblar randominfo om Närcon
Pandaincheckning är det första vi gör. Hämta brickor och slikt. Efter att man checkat
in har man access till rummet.
SMS skall skickas när man packat in allt.
Polare (non-arr) får vara med förutsatt att de inte slackar. Annars åker vederbörande
ut!
Plåta rummet först som återställningsreferens. (savestate).
Gale har fått en checklista över obvious shit. Vi följer den. OK.
Ingen försäljning, förutom prylar upp till 5000:- (oklart om per artikel, omsättning,
vinst(före/efter skatt), EBIT, EBITDA???)
Vi löser egen sovplats, i.e. vi sover i egen rum.
Vi får en massa gratis shit, men sannolikt inte mat…
“Väx upp Nacon, jag slår dig i Smash” -Gale
“Fuck Gale” -Nacon
Nacon har skärm till f.d. Koa. + Nacons dator + Koakuma Actual + more and more
and more….
Alla som känner för’t. Kolla Stadsmissionen / Myrorna efter billiga skärmar.
14. Bank.
Gale har ifyllda papper på sitt bord
15. Inventering

Har vi gjort.
Datorer är inventerade och har satts samman till ett system som innebär att varje
individ består av ett antal komponenter (dator, skärm, tangentbord, mus, 2x
strömkablar, videokabel, samt grendosa.). Dessa är märkta enligt systemet “D-1”,
“D-2” - “D-n”. I dagsläget finns t.o.m. D-7 (som tillkommer på Näronc).
Komponenter som är Touhou Swedens men inte hör till någon specifik individ är
märkta med gult buntband.
Protokoll för inventeringen är upprättat och finns här:
https://docs.google.com/document/d/1lRWGSms91-jRZPwGWY7TsHTJ1WmLCMpN
J77ZIh8Fou0/edit:
Vi har kommit fram till att vi ska implementera launchern på samtliga av föreningens
datorer och har lagt fences på skrivborden.
Vi har köpt världens bästa utrustningsbackar!
16. Övriga frågor.
Nil vampiren
17. Nästa Möte.
Näronconsdagen best grill, därefter 10e Augusti.
18. Mötets avslutande.
Mötet avslutas 21:19

