1. Mötets öppnande.
19:02
2. Närvarande.
Samuel “Rheeve” Eklund
Tobias “Sai” Eriksson
Mattias Mode
Henrik “NACH” Lagerbärs
Mikko “Nandeyanen” Magnuson
Erik “Erikonr” Persen
Michael “Aku” Stahre - 20:05
3. Val av mötesordförande.
Elga
4. Val av mötessekreterare.
Eroknir
5. Val av justerare.
Sia.
6. Meetups.
“...första meetupen på år… så därför ska vi hyra en pyrotekniker...” - Sai (Till den
explosiva finalen)
Vi får invänta Aku innan vi kan diskutera mer om Sverokskansliet.
Gällande meetupen i Göteborg så blir det knas med att boka ett nytt datum så det
kommer antagligen att bli det preliminära datumet 14-16 oktober. Det kan också bli
28-30.
7. Försäljningsutbud.
Sai har biljett till Japan nu så så länge som ingen olycka skulle ske så kommer Sai
till Japan. Då skulle vi kunna köpa in spel genom honom.
“Sai bor i ett provrör.” - Mikko
8. Materiellpunkten.
D8 skall kollas på nästa helg kanske. Det finns inget mer att säga om
Materiellpunkten. Utöver OS-licenser. Mikko skall kolla med Den Lappländske
Domkraften. ;) ;_____________________________________________________:
⑨. Broschyrer.
Nacon ska få gratis godis och klänning för att göra broshyrer. Gale, Erikonr, och Kuri
ska dra på sig cheerleading-kläder, med godishalsband, och dra ner till Nacons rum
där ska de dansa och ropa “GO HENRIK! GO HENRIK!”

“Har du något att säga till ditt försvar innan vi går vidare?” -Glaej till Nachhy
10. Facebook.
“No Memes”
11. Hemsidan.
Den ser fin ut.
12. Verksamhetsgrupper/Slack
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack!
$(#ProgrammeringssnackS).status = True;. ..
return cthulhu;
13. Konvent.
Det finns inte mycket att säga här. MEN SAI HAR FÅTT HEM TOUHOU GENSOU
RONDO. LIMITED EDITION SKA VINNAS I GENSO RONDO-TURNERINGEN PÅ
NärCon SOMMAR.
Ingen Soku turnering, too packeDえす そだよ って嘘ちゃう．．
ねーーーーーーーーーーーー！
NärCon Vinter kommer nog bara att vara i ett hus och antalet biljetter som säljs
kommer att vara mycket färre än tidigare. Detta kommer antagligen att leda till ett
mycket mysigare konvent än tidigare.
14. Seki Banki.ゼックシー★バンキー
[Inget]
15. Övriga frågor.
Ansjovis, Aku har hört att det är fett najs. Vilket påminner honom att han inte
handlade påväg hem.
16. Oh wait, nevermind...
Katter ニャアー！>^.^< おやすみにゃさーい<------Varför gonatt tho? だって、猫。猫は
いつも寝ているでしょ。
“turhur swurdurn murtur”- Aku’s kalenderevent.
17. Nästa Möte.
5:e oktober 19:00.
18. Mötets avslutande.
20:17

