1. Mötets öppnande.
19:19 (nu)
2. Närvarande.
Fredrik “Nue” Köhler (first)
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Samuel “Rheeve” Eklund
Hussein “Kadhum” LeviasPrime
Loke Lonegran
Mattias Galenpojk Modin
Mikko “Mitt i maten” Magnuson
Henrik Nach Lagerholm (last)
Michael Stahre (laster)
Theo Widell (Knegaren) (lasterest)
3. Val av mötesordförande.
Gale
4. Val av mötessekreterare.
Sai (HI DOMO!バーチャルトーホーバイズナサイです)
5. Val av justerare.
Mikko “Telefonmannen” Magnuson
6. Meetups.
Fängelset har blivit besökt. Theo blev insläppt. Dom hade just nu problem med
råttor, men det har kollats på en annan lokal som är en ungdomsgård. Han ska
snacka med fängelsekillen nästa vecka då råttproblemet kan vara löst.
Vi har tid på oss. Känn ingen press. Krav på egensläpade sovsaker.
Det finns en lokal som heter Arena 29 som verkar lovande och kommer att kollas in,
kanske redan imorgon.
Om vi hänger i arena 29 finns det tillgång till Hikari-kais karaokeutrustning för najs
karaoke.
7. Försäljningsutbud.
Gale ska kolla senare om medlemmar får sälja egengjorda saker som annars ska
säljas på Artist Alley i vårat rum. Det kommer tas upp när det blir aktuellt.
Kom på vilka spel som vi ska köpa in.

Förslag på spel: SA, LoLK, DDC, UFO, MOF, IN, Impossibruh Superukaado, PCB,
typ alla.

Top 4 i röstning är SA, LoLK, UFO, MOF som går vidare till nästa omröstning.

8. Materiellpunkten.
Om det är något man vill ha fixat kan man boka sverok kansliet för att sitta och
mecka med folk. Om folk inte orkar fixa med det själva.
⑨. Broschyrer.
n/a
10. Facebook/Annan kommunikation.
Youtube och Twitch har blivit länkade till Twitter så det postas när vi streamar/lägger
upp videos.
11. Hemsidan.
Glay ska posta Hall of fame länken på facebook innan nästa vecka.
12. Verksamhetsgrupper

Touhou Sweden julkalender med doujinspel. 24 olika touhou doujinspel.
13. Konvent.
Närcon höst aktuellt om 2 veckor.
Sai ska kolla upp mer info om tröjor. Filerna har hittats?
Närcon Höst vill att vi ska arra hos dem. Vi får ett klassrum som vanligt.
Lista för folk som kan tänka sig vara med:
- Gale (bekräftad)
- Knirgesh (bekräftad)
- LeviasPrime (bekräftad)
- Nue (bekräftad)
- Nacon (bekräftad hjälpreda)
Närcon vill att dom kommer onsdag innan 17:00, men Glay säger åt dom att lägga
ner. Folk kommer förmodligen va där tidigast 19:00 eller tills 20:00.
Gale tar med sig massa saker. Det är bra om folk är på plats och redo att rigga.
Ta med sovsaker, men dom ska va borta från rummet när det är öppet.
“Spänn av och kör så får vi se vad som händer” - Gale 2017
Rum 144 plan 1 på Närcon Höst. Längst bort till höger.
Desucon är lediga och har inte hört av sig.

14. Föreningsärenden & Seki Banki.
Medlemsskap i föreningen ska uppdateras per år. (Efter ett år blir du automatiskt
utsparkad och måste förnya medlemsskapet). Man ska få en påminnelse utmailad,
men kolla gärna efter årsskiftet att du förnyat. <3
Om man vill lämna donationer till föreningen.
Föreningens plusgiro: 174 59 01-7
2328.11kr på kontot.
Vi är fattiga förening.

15. Övriga frågor.
Vi behöver minst 5 pers som tar ledigt från jobb och skola i ett år för att träna så hårt
att vi ersätter all hjärnkapacitet med muskler för att göra team ⑨.
16. Oh wait, nevermind...

Hink-selfies med Kisume. Hinka på med Kisume. ☆～
17. Nästa Möte.
15:e November. kl 19:00.
18. Mötets avslutande.
20:43
Justerat 20:46 //Mikko

