1. Mötets öppnande.
19:38 ge fan i tiden
2. Närvarande.
Fredrik “Nue” Köhler brädgård seriöst
gALE
I mötesprotokollet EOCB
I mötesprotokollet. “sai” <tobias> </eriksson>
Soda “Sodamachine” Nilsson
öö.
Nacon kom någon gång under mötet med.
3. Val av mötesordförande.
gALE
4. Val av mötessekreterare.
Sai varsågod. Jag vill också ha glass. =(
5. Val av justerare.
nUE
6. Meetups.
Gale har haft lite busy. Han har inte orkat göra någonting alls som har med Touhou
sWeden att göra under veckorna. Men han har tänkt ringa och höra hur det är med
lokaler framöver.
Gale funderar på om det är värt att fixa mini-meetups som är under en dag.
Tipsrunda, hitta alla touhou cosplayers.
7. Försäljningsutbud.
Spelen är fortfarande hos Adam.
8. Materiellpunkten.
Vi hade inventering hos Glay. Vi confirmade att det inte var några fel. Vi är sjukt pro.
Och vi har fått en till dator nyss. D⑨.
Skriv skrivare. Ny inventering den 30:e juni till 2:a Juli. Där ska vi lamilera shits. Loke
har skrivare. Vi ska råka laminera telefonen.
Vi kanske ska få två donerade vga skärmar. Nue hade också en dator att lägga till.
⑨. Broschyrer.

Tror inte det finns någon som kan tillägga något på den här punkten.
10. Facebook/Annan kommunikation.

11. Hemsidan.
Gale tar med arrangörströjor som kanske någon som inte har kan köpa. (Pga att
bilder på folk i stryelsen inte finns för att dom inte har tröjor)
12. Verksamhetsgrupper
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack finns inte längre!
Är råmördad. Gå därifrån.
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 - Oklar. 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.
14. Seki Banki.
Inget att ta upp.
15. Övriga frågor.
Tipspromenad på Närcon? Hyyyyyyype?
Svansen, Sätt på Chen!
16. Oh wait, nevermind… [Bomb Save]

17. Nästa Möte.
28:e Juni år 2017. 19:00.
18. Mötets avslutande.
14:e Juni år 2017. 21:04.
21:05 - oh jävlar kom Neriel?
21:11 Dokumentet justerat av Nue

