1. Mötets öppnande.
19:27
2. Närvarande.
Soda “Sodamachine” Nilsson
Erik “Erikonr” Eriok
Hussein “LeviasPrime” Kadhum
Theo “Knirgesh” Widell
Fredrik “President of Domino’s Pizza” Köhler
Sailor “Chen”
Mikko “Nandeyanen!” Magnuson
Henrik “lemme smash” Lagerholm
gALE
Poplopsipo (20:27)
3. Val av mötesordförande.
Gale
4. Val av mötessekreterare.
Nue
5. Val av justerare.
LeviasPrime
6. Meetups.
Lokalen i Knivsta är fullbokad hela Oktober. Alternativen är att försöka få ta datumet
27 - 29 Oktober ändå eller boka i November.
Inget nytt om att hyra fängelset i Göteborg. Knirgesh ska leta lite andra alternativ till
lokaler.
7. Försäljningsutbud.
Gale ska kolla senare om medlemmar får sälja egengjorda saker som annars ska
säljas på Artist Alley i vårat rum.
Kom på vilka spel som vi ska köpa in.
8. Materiellpunkten.
Om någon har tråkigt på kreativ onsdag. Fixa sync för Soku profiler.
⑨. Broschyrer.
Nee

10. Facebook/Annan kommunikation.
Ingen annonsering för meetup än.
11. Hemsidan.
Hall of Fame är snart klar men måste bli reviewed först. Nue fixar så den blir
snyggare.
Göra ett galleri med bilder från konvent och annat.
12. Verksamhetsgrupper
Folk har varit lite kreativa.
13. Konvent.
Inget nytt från Sai om tröjor.
Gale har mailat Närcon angående MEGATURNERINGEN i Soku. Vi är typ g2g men
ingen prispott. Mer info kommer närmare eventet.

Desucon är lediga och har inte hört av sig.
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
- Knirgesh
- LeviasPrime
- Soda (Väldigt kanske)
- Nue
14. Föreningsärenden & Seki Banki.
Kopierat från förra mötet:
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
15. Övriga frågor.
Kriga för Östuna bygdegård!

16. Oh wait, nevermind...
Nacon vill göra klistermärken och det finns några som vill ha.

17. Nästa Möte.
4e Oktober.
18. Mötets avslutande.
20:37

