1. Mötets öppnande.
19:49
2. Närvarande.
Tobias “sai” Eriksson
Loke Lonegran
Fredrik “Nue” Köhler
Mikko “Nandeyanen” Magnuson
Michael “vem fan är crayon?” Stahre
Erik “onr” Persen - någon sorts ederspersn
Henrik “Haha wow det är jag, Nacon” Lagerholm
öö
3. Val av mötesordförande.
Mikko “Ölmannen” Magnuson
4. Val av mötessekreterare.
“Sai skriver.” - Nue 2017
5. Val av justerare.
“Jag kan justera Sai.” - Nue 201⑨
Sai justerar Sai, i mån av behov.
6. Meetups.
Sommarmeetups första helgen i Juni? Det har funnits planer på att boka
bygdegården i knivsta men inget har spikats.
Kommer förmodligen inte hända förrän nån gång tidigast efter Närcon.
Aku har inte hört något av Swerawk.
7. Försäljningsutbud.
Vi vet inte om Gale eller Ada hämtat spelen hos Adam, men vi antar att dom
fortfarande är hemma hos honom.
8. Materiellpunkten.
Om Mikko ska ta med något från Japan så behöver han veta det snart.
Nån kanske ska hålla i inventering. InverteringsGlay? StalkerSoda finns med, men
kanske för långt borta.
Inventeringshelg preliminärt den 26 - 28 Maj.
Tåhå artbooks finns. Typ. Ska bara bestämma vilken jag vill behålla. /Sai.

Tydligen har vi nu en laminator.
⑨. Broschyrer.
Missförståndet har retts upp men inget har hänt.Vi lägger det på is och lägger inte
mer än 5min per möte. Vi kan ta anteckningar för broschyrer under konventet och se
till att vi har dom klara tills nästa event?
10. Facebook/Annan kommunikation.
Inget. Vi är tydligen väldigt dåliga på att uppdatera. :’(
11. Hemsidan.
Folk som behövde permissions har fått det.
Hemsidan har tydligen uppdaterats med info om datum för stryelsemötet.
Sidan fungerar som avsett oavsett.
“Absolut” - Mikko 2017
Vi har konstaterat att det funkar.
12. Verksamhetsgrupper
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack finns inte längre!
Creative dagen har varit en grej och den är fantastisk.
Spikade datum är varannan onsdag när det inte är möten. Kan också hända andra
datum som Extra Stage.
13. Konvent.
Vi behöver stämma av över hur många och vilka som går som arrangörer till Närcon.
Vi behöver också veta vilken dag vi börjar rigga. 26:e Juli Onsdag? Konventet är 2730:e tor-söndag.
Sai har precis köpt ett extra kameraobjektiv som kommer bli najs att ha till
konventen.
Som jag sagt förut. Permaspika mig som arrangör forever alla år. Jag vill alltid va
med. - Sai
Mikko har ledigt under NärCon..! Konfirmed and arranger, om plats finns.
HemligaSoda (som skall sova på riktigt nu) har ledigt under Närcon..! Konfirmed and
arrenger, om plats finns. Such spelling. Very svenglish
14. Seki Banki.
Inget har bankats av grabbarna grus än.
15. Övriga frågor.

Loke kan donera sin Griffon Suika figur i låda till Soku turneringen. Folk kan
eventuellt vara på jakt efter andra priser.
Kameraobjektiv ska testköras inför event.
Frågan finns om det finns någon som vill casta soku turneringen på Närcon. Det
finns intresse för att folk ska casta soku.
16. Oh wait, nevermind...
Om Adas dator inte är med, kommer vi kunna ha hans 4G simkort med oss?
Vi har en 4G sticka som saknar kort.
Mikko ska se om han kan laga config för eduroam över Murasa. Det finns en risk att det är
brandväggsproblem.

17. Nästa Möte.
31:a Maj år 2017.
18. Mötets avslutande.
Mötet avslutas 21:12
Mikko säger att han förklarar mötet. Avslutat 21:12
Vi skapade en ordförande med alkohol och katter. En elektrisk kisse.
“I love it” - Mikko 2017
Justerat av Nue 21:20

