1. Mötets öppnande.
19:13
2. Närvarande.
Gale lol “No panties”
öö
Tobias “Saisaisai” Eriksson
Erik “Erikonr” Persen
Fredrik “Nue-klass Jagare” Köhler
Samuel “Rheeve” Eklund
Henrik “Gummigutten” Lagerholm
Edvin “EOCB” Bertvall

3. Val av mötesordförande.
Gale
4. Val av mötessekreterare.
eROKnir - the Connor-caller
5. Val av Justice-erare.
jUSTICEER - Nue the Ship
6. Meetups.
Svinto har bekräftat att han inte haft tid att fixa meetups i Göteborg. Gale kommer
inte åka till Göteborg för att fixa meetups. Om vi vill ha fler meetups i Göteborg så
bör vi prata med någon medlem i Göteborg.
SAI FÖRESLÅR ULTIMATE TOUHOU CHAMPIONSHIP.
Ny styrelse för Sverok och nytt bokningssystem för Sverokskansliet men det är
fortfarande inte tillåtet att sova i lokalen.
Det skulle kunna vara en grej att boka Östuna Byggdegård för någon större meetup.
Ett förslag för att underlätta för folk att komma på meetupen är att folk som vill kan
betala extra för lokalen.
7. Försäljningsutbud.
Adam har inte sagt något mer. Han har fått meddelanden och vi väntar nu på svar.
Det börjar se mörkt ut nu men vi får fortsätta försöka hålla kontakten.
8. Materiellpunkten.

NärCon har en arrangörshelg där man kan kolla in lokalen innan konventet. Den
krockar med den tidigare bestämda inventeringshelgen. Problemen kvarstår och
datorer bör fortfarande felsökas.
Vi bör införskaffa laminerade lappar med information att ha på konvent.

⑨. Broschyrer.
Emilie har inte sagt någonting.
Gales sake är snart slut.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Crossposting från hemsidan går att använda på facebook-sidan men då behövs
access till facebook-sidan. För det krävs Ada. Ada är inte här.
Vi skulle kunna posta samma saker på både hemsidan och facebook-sidan även om
det är något omständigt.
11. Hemsidan.

12. Verksamhetsgrupper
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack finns inte längre!
Cool musik progress go!
Det händer saker! Det är kul att höra!
13. Konvent.
Arrangörshelg NärCon den 8:e april! Gale ska dit och Nacon är där och Ada och
Emelie kanske följer med.
LinCon är i slutet av maj. De håller på med brädspel och det diskuterades om
Touhou Sweden skulle försöka vara där.
Det finns intresse för DesuCon och Frostbite.
14. Seki Banki.
Vi har typ pengar.
Om vi köper saker så behöver vi kvittot så att Nacon kan se dem och göra ett bra
jobb som revisor fast egentligen så behöver han inte se kvitton utan bara veta om att
de existerar så att han kan bekräfta att saker har köpts in.
15. Övriga frågor.
Det här kan ha varit det snabbaste mötet någonsin.

16. Oh wait, nevermind...
BÅTpåt
17. Nästa Möte.
5 april
18. Mötets avslutande.
20:10
Härmed intygas att det nedtecknade protokollet på ett adekvat sätt speglar de spörsmål som
tagits upp under mötets gång. Sålunda är det att anse som justerat i god ordning och
därmed uppfylla stadgarnas, samt gängse rättspraxis krav på ett mötesprotokoll för idéell
förening.
Nue (20:11)

