1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades 19:19
2. Närvarande.
Tobias “Sai” Eriksson
Samuel “Rheeve” Eklund
Erik “Erikonr” Persen
Michael Stahre
Andreas “Ada” Vollertzen
Hugo “Svinto” Ankarloo
3. Val av mötesordförande.
Michael
4. Val av mötessekreterare.
Erik
5. Val av justerare.
Andreas
6. Meetups.
Det finns en lokal i Göteborg. Det krävs en ansvarig för det och den ansvariga är
Chris(?).
Det finns en annan lokal i Göteborg som är en Sveroklokal.
Det finns också många andra lokaler spridda kring Göteborg.
Vi kan använda dessa till meetups i Göteborg.
7. Försäljningsutbud.
Punkten har bytt namn.
J-list är ett jobbigt alternativ när det gäller införskaffning av Touhouspel.
Kan vi höra med Adam/Yuyuko om beställningar av Touhou?
8. Facebook.Touhou-nyheter bör postas i både Facebookgruppen och
Facebooksidan.
⑨. Broschyrer.
Nacon kanske glömmer bort dem till och från. Prokrastination.
10. Utreda sponsringsmöjligheter.
Galen har pratat med Animerch! Det är möjligt att beställa genom dem!
11. Hemsidan.
Folk har blivit fotade men om de fotona som togs ska användas kan diskuteras.
Temporära bilder ska samlas in för att läggas upp på hemsidan.
Fotomappen:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B8Px-zr1nEdDMEdQQU5XT2xrQU0
12. Verksamhetsgrupper/Slack
Slack finns.
Flera personer har anslutit sig till Slack och flera kanaler har startats upp.
Föreningen har även fått en helt egen kanal!

13. Konvent.
ConFusion är garanterat. Vi kommer att vara där.
Projektormat har hittats! Det är en kanal på din tub! Det visar sig att erik (jag hittade
den när de bara hade subs på kinesiska) har befunnit sig ovanpå din tub jättelänge.
Häpnansväckande!
Vi är inne! Vi har NärCon! Vi får 6 stycken och kanske fler arrangörer! Vi behöver el!
Vi behöver internet! Vi behöver luftkonditionering!
På Närcon ska vi ha turneringar! Sprängs på Ljudet, Fortsättning, Phantasmagoria
afv Blomvisningen, Urban Legend i Limbo. (de vanliga)
KOUMAJOU DENSETSU REMILIA KOMMER INTE VARA KLAR TILL NCS.
ADA HAR AWESOME PLANER INFÖR NÅGOT FRAMTIDA KONVENT.
SPEEDRUNS FÖR ATT VINNA EN KOUMAJOU DENSETSU REMILIA!
EN SPEEDRUN PÅ EASY. SNABBAST TID VINNER.
14. Bank.
Bordläggs till nästa möte
audasan stahwp
Avvaktar vi tills vidare?
Det blir nog Nordea.
15. Övriga frågor.
Sai har saker som han behöver bli av med. Typ kablar och sånt.
Vi bör starta inventeringsdagar och fixa listor med vad vi har. Vi borde också se till att
allt funkar som det ska och göra datorerna mer jämnställda.
Boka Sverokskanlsliet någon dag för inventering. 7 eller 8 maj kanske kommer att
användas till inventering eller så görs det efter ConFusion då det är ont om tid.
Launchers?
Lägga till en punkt till nästa möte: Inventering.
16. Nästa Möte.
Onsdagen den 4 maj. Samma tid. Samma TOUHOU MAMBURU. Samma möte.
WAITWHAT GOD DAMMIT STOP GAPPING OUR MEETINGS
17. Mötets avslutande.
Michael finner mötet avslutat 20:57

