1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades 19:14
2. Närvarande.
Samuel “Rheeve” Eklund
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Erik “Erikonr” Persen
Mattias Modin
Mikko “Nandeyanen!” Magnuson
Andreas “Adauchi” Vollertzen
3. Val av mötesordförande.
Mattias Modin
4. Val av mötessekreterare.
Erik Persen
5. Val av justerare.
Andreas Vollertzen
6. Meetups.
Inga meetups kommer att hållas innan nästa år.
7. Försäljningsutbud.
Tobias har varit i Japan. Vi lyckades inte beställa spel genom honom innan han
återvände.
Vi skall se om det går att beställa spel genom Adam istället.
8. Materiellpunkten.
2 kontroller införskaffades av Tobias när han var i Japan.
⑨. Broschyrer.
Inget nytt finns att ta upp på den här punkten.
10. Facebook.
Mattias har gett kontext till bilderna som laddades upp på sidan.
11. Hemsidan.
Samuel har tagit en titt på vad för plugins man skulle kunna använda till hemsidan.
Dessvärre har han ej lyckats installera någon plugin ännu då han har stött på
problem.

Mattias blev kontaktad av en försäljare som ville sälja en tjänst till oss. Tjänsten
skulle kosta 6000 kr per år och den skulle göra våran hemsida bättre. Beslut fattades
om att förslaget avböjes, medelst acklamation.
12. Verksamhetsgrupper
Punkten bytte namn från “Verksamhetsgrupper/Slack” till “Verksamhetsgrupper”.
13. Konvent.
NärCon tog kontakt med Mattias i ett mejl och förmedlade informationen om att de
kommer att skicka ett mejl med viktig information. De skrev också om vad
samarbetet mellan Touhou Sweden och NärCon skulle innebära.
Beslut fattades enhälligt om att godta NärCons samarbetsavtal.
Ang. frågan att “sälja medlemskap i Kippu”. Vi ska fråga NärCon om de har
API-koppling till eBas eller om vi behöver efterregistrera medlemmar manuellt.
Touhou Sweden kommer att delta på NärCon Sommar och NärCon Vinter. Däremot
så avvaktar vi med att bestämma huruvida vi ska delta på NärCon Halmstad tills vi
vet mer.
På NärCon Vinter så vill vi ha ett rum och på NärCon Sommar så vill vi ha ett stort
rum.
14. Bank.
Beslut fattades enhälligt om att avsluta föreningens konto i SEB och överföra
kvarstående likvid till vårt konto i Nordea.
15. Övriga frågor.
Inga övriga frågor togs upp.
16. Oh wait, nevermind...
Inga sent påkomna frågor togs upp.
17. Nästa Möte.
11 Januari 19:00
18. Mötets avslutande.
20:53

