1. Mötets öppnande.
19:11
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Theo “Knegarn” Widell
Henrik ‘Nacon’ Lagerholm
Hussein ”Levias” Kadhum
Fredrik “Nue” Köhler
Alexander “Patriarkatet” Lundgren
Erik “Erikonr” Persen
Samuel “Rheeve” Eklund
Miko “Mikko” Magnuson
Mattias Modin
3. Val av mötesordförande.
Hussein “Levias” Kadhum
4. Val av mötessekreterare.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
5. Val av justerare.
Erik “Erikonr” Persen
Henrik ‘Nacon’ Lagerholm
6. Meetups.
Göteborgsmeetupen har blivit preliminärt avbokad pga brist av lokaler.
Stormeetup på östuna bygdegård under sommarlov? Preliminärt sent under Juni/tidigt
Juli.
7. Försäljningsutbud.
Spel från omsättningstillgångar 2017
Touhou 13 “Ten Desires” [TD] 7st
Touhou 07 “Perfect Cherry Blossom [PCB]: 1st ←-(knegarn vill ha)
Touhou 12.5 “Double Spoiler” [DS] : 2st

Planerade inköp av spel.
Touhou 10 “Mountain of Faith” [MOF]
Touhou 11 “Subterranean Animism” [SA]
Touhou 12 “Undefined Fantastic Object” [UFO]
Touhou 15 “Legend of Lunatic Kingdom” [LoLK]
Touhou 16 “Hidden Star in Four Seasons” [HSiFS]
Priserna av spelen kommer revideras inför kommande försäljning.
Hitta sätt att beställa spelen. Om eventuellt några är i Japan och kan köpa hem spel.
Glay har kollat med Animerch om vi kan köpa in spelen genom dom. Dom skulle
återkomma med uppdatering ang priser och info.
8. Materiellpunkten.
Levias vill fortfarande donera sin webcam.
Inventeringslista.
https://docs.google.com/document/d/1RZWIakijqCFTDhIk9POhttkw1jAP9RbLlWOLcvth
znY/edit
Allt utom hörlurarna har kommit från materialbeställning.
Loke fick svar av webhallen
vi har 3 alternativ
¤ avbeställa hörlurarna
¤ avbeställa 2 hörlurar och få 3 skickade inom en vecka
¤ fortsätta vänta på att de ska få in 2 hörlurar till
Vi behöver ett svar hur vi ska göra tills nästa möte.
Vi har fått 5 nya 14” skärmar från Neriel.
Köpa licens för LaunchBox Premium? 50$ 20$ engångskostnad för alla datorer.
Vi köper licens för Lunchboxen och installerar det på datorerna inför Närcon.
Preliminärt siktat datum för inventering “Innan Närcon”. 1:a Juli.

⑨. Broschyrer.
Levias ska presentera en “how to play” broschyr.
Knegarn kanske tar över jobbet.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Ingen hype blev av för maj-månad, se 12. Verksamhetsgrupper för nya planer.
Vi bör snart annonsera våra Närcon-planer.
11. Hemsidan.
Regler för spelturneringar har skrivits upp på hemsidan. Info om närcon och
musiktävling ska postas på hemsidan.
Förslag om vecko/månadsbrev.
12. Verksamhetsgrupper
Musiktävling för Närcon sommar? Hype.
Musiktävlingen förlängs till Närcon.
Temaförslag: PC-98, stage 4 låtar, stage 5 låtar, makai.
Spikat tema: Stage 4 och 5 låtar inklusive bossar ifrån samtliga spel i serien.
Crossovers frivilligt.
Man ska tydligen kunna ladda upp ljudklipp på https://clyp.it/ för lätt delning av bidrag.
Innan nästa möte ska vi försöka få klart mer bestämmelser för hur tävlingen ska
fungera. Senast på nästa möte.
13. Konvent.
Deadline NäronC arr 25 maj; en lista med folk som är BEKRÄFTAT lediga och vill ha
arrangörspost
Max 8 Pers
Gale (25-29 juli)
Levias (25-29 juli)
Naken (25-29 juli)

Sai (25-29 juli)
Soda (100% ledig)
Knegarn (200% ledig hela sommaren)

Erik (25-29 juli)
-Kö:
Mikko (98% bekräftad, köper biljett om han kan komma och dödlinje är död..)
Ada (ifall det finns plats)
SvintooOOOOOooo?(oM HAN SVARAR)
Nue, stackarn....
Truneringar:
PoFV, Detonate on Sound, Soku, Antinomy of Common Flowers.
Reglerna har blivit satta.

14. Föreningsärenden & Switchi Banki.
Köp pennor. Bläckpennor, whiteboard pennor. Har inte gjorts än. Skicka kvitton till
Mikko.
Det har köpts in material till föreningen för 3812. (Hörlurar 1000sek~ pending)
Det finns 3200 som ska betalas in till kontot. Gale e på gång med degen. Gale ska
fortfarande betala in pengarna.
(Ingen verifierad transaktion från Gale.. Hosta upp degen, polarn..)
Mikko har pm’at gale.
Banken ber oss dra. Ny bank! Mikko ska kontakta eventuella banker angående deras
avtal och priser inför byte av banken. Vi har till Oktober på oss att fixa det.
-GDPR
https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/sakerhet/klarar-foreningen-gdpr
Vi behöver en kartläggning på vilka uppgifter vi sparar och varför. Vi borde kunna
hänvisa till Swerok angående hur personuppgifter lagras i Ebas.
Vi behöver göra ett dokument som beskriver för folk vad vi lagrar och varför vi lagrar
dom. Vi behöver också en integritetspolicy som i stort sett beskriver samma sak.
Integritetspolicy under arbete:

http://www.touhou.se/index.php/foreningens-integritetspolicy
Swerok kan behöva kontaktas ang hurvida ebas är kompliant med gdpr.
Vi kan behöva en genomgång i vad man behöver tänka på ang behandling av uppgifter
iochmed gdpr. Kan tas upp i uppkommande möte.
Tex, folk som läggs upp i Hall of fame ska tillfrågas om sitt tillstånd att publiceras på
hemsidan.
Låt folk godkänna användning av publicering av vinnare vid anmälan till tävlingar/event?
Aku är insatt och kan ha Mikko som stödperson. Gale hakar på att skriva kanske nästa
onsdag den 23:e maj.
--Ordningspunkt-Styrelsemedlemmar som ger sitt medgivande för att Touhou Sweden hanterar deras
namn, email och ett personfoto i syfte att publicera dessa på touhou.se
Mauritz Mikko Magnuson
Tobias Eriksson
Samuel Eklund
Hussein Kadhum
Michael Stahre
Fredrik Köhler
Mattias Modin
Nacon har fråga angående inskaffning av inköp av gatupratare inför Närcon.
Gale ska fråga Närcon ang om man får ställa gatupratare eller liknande utanför rummet.
Mailet är skickat.
Budgetimpact, profilmateriel: 60% av budget för 2x. //Mikko
Deklaration ska fixas innan Juli.
Preliminärt onsdag den 23/5 i Adas jobbs kylrum. Närvarande: Gale, Mikko, Ada.
15. Övriga frågor.
-Nue och Nacon’s fråga
Det finns en idé om att sätta upp fler småroller för att vi är väldigt beroende av Gale.
Gale ska börja delegera ut uppgifter till folk för att avlasta.
Vi borde försöka se till att vi ha en grupp arrangörsledning som har beslutsrätt i Gales
frånvaro och också har i stort sett samma information vid medverkan på event/konvent.
Ansvarsroller kan vara bra att lista på kontaktsidan.

16. Oh wait, nevermind...

17. Nästa Möte. Tema: Vad är Touhou?
30:e Maj kl: 19:00
18. Mötets avslutande.
21:30

