1. Mötets öppnande.
19:30
2. Närvarande.
Tobias “Sai” Eriksson
Erik “Eroknir” Persen
Thomas “Sodamachine” Nilsson
Mikko “Nandeyanen!” Magnuson
Loke “Kiyoshi” Lonegran
Henrik “NAACH” Lagerholm
Hugo “Svintoo” Ankarloo
Samuel “Rheeve” Eklund
Mattias “Gale” Modin
3. Val av mötesordförande.
Glae (Enhälligt enligt Nordkoreansk modell)
4. Val av mötessekreterare.
Eroknir (Vald enligt demokratisk modell)
Saiyoucho (Som snajpar några grejer)
5. Val av justerare.
Kiyoshi

6. Meetups.
Svintoo har fått veta att vi skulle kunna ha åtkomst till stenhuset. Fängelset har vi
inte fått veta mycket om ännu. Fängelset ska gå att få tag på www.fangelset.se vi bör
kontakta Jörgen the Man eller Patrik.
Sverok Väst har meddelat att de inte kunde hjälpa till att hitta en lokal.
7. Försäljningsutbud.
För tillfället går det inte att beställa Touhou-spel genom Animerch.
8. Utreda sponsringsmöjligheter.
Neriel är en najs sponsor? Fullt fungerande Mini-Itx dator.
Utrymme för Sodas Mini-ITX finns.
⑨. Broschyrer.
Kiyoshi har gjort en basic grej som förklarar hur man spelar Touhou. Den kan ha
funnits ganska länge nu. Den ligger någonstans inne i driven.

10. Facebook.
Sai har postat coola uppdateringar! “Det är skitbra.” - Glae
“Awesome, det är bra att vi skriver på facebook” - Glae
Touhou Sweden måste sluta vara egocentrisk och sluta likea sina egna posts.
11. Hemsidan.
Bilder behöver fortfarande tas på styrelsemedlemmarna.
12. Verksamhetsgrupper/Slack
Slack är till för skapande men det sker lite offtopic-saker och det bör diskuteras hur
off-topic man får vara.
Vi borde pinna guidelines i Slacken. Kanaler kan ha egna versioner av de guidelines
som finns. De guidelines ska finnas där för att stoppa off-topic grejer.
13. Konvent.
Nacon har möjlighet att ta med sin dator till Närcon sommar.
VI MÅSTE FIXA FOTON AV FOLK PÅ NÄRONC VI BORDE KUNNA LYCKAS MED
DET PÅ NÄRONC SOMMAR SAI HAR LAGT IN EN PÅMINNELSE PÅ SIN
TELEFON SÅ ATT HAN VET ATT ALLA SKA FOTAS PÅ KONVENTET. FLYTTA
MED DENNA PUNKT TILL NÄSTA PROTOKOLL!
Touhou Sweden på Näronc. Vi ska vara reggade på Panda men vi ska avvakta med
att ansöka tills vi fått klartecken.
Touhou Online gör fortfarande grejer? De har dessvärre kvar sin piratsida vilket gör
oss ledsna :(

På projektorn bör bildspel spelas upp där man kan ha info om Touhou och vad det är
för något och vilka truneringar vi håller och att vi är sponsrade av Animerch. Vi kan
även spela upp Tvålhå-videon. Vi borde också ha våran konventsspellista som ligger
på YouTube igång. Vi kanske borde skaffa fler projektorer så att vi kan spela upp fler
saker samtidigt!
Vi bör snygga till våra kablar så att folk inte snubblar på dem. Vi kan kardborra ihop
dem. Vi bör hitta något alternativ för att hänga upp banderollen. Man kan lägga
kartong över och tejpa kartongskivor i backen.
Skruvarna till figurhyllorna var lite konstiga under ConFusion.

Affischering på konvent! Flygblad på konvent! Awesome! Vi borde göra det! SLACK!

14. Bank.
Fixat! :D
15. Inventering
Touhou Sweden arrangörströjor kvar 5XL,3L, (Kiyoshi vill ha en XL tröja)
Juli är en bra månad för inventering. Ta samma tid och lokal som sommarmeetupen?
Inventering skulle kunna funka hos Glae med 4-5 stycken. Det funkar även hos
Kiyoshi.
Datumet blir den 8-10 juli. Och det funkar! Från fredagskvällen. Spikat och begravt!
Märkning av kablar (ger Mikko ånghest)?
http://www.webhallen.com/se-sv/datorer_och_tillbehor/94541 - bra grej?
16. Övriga frågor.
Ada sover hos Nacon.
Man kan sova i Touhou-rummet.
17. Nästa Möte.
Onsdagen den första juni! Sai kommer antagligen inte att kunna närvara vid
junimötena.

18. Mötets avslutande.
Gale finner mötet avslutat 21:42.

