Touhou Sweden Onlinestyrelsemöte 23 Mars 2016

1. Mötets öppnande.
20:28
2. Närvarande.
Michael “Aku” Stahre
Erik “Erikonr” Persen
Mattias “ゲール” Modin
Mikko “なんでやねん!” Magnuson
Tobias “サイ” Eriksson
Samuel “レーヴ” Eklund
Kiyoshi!
Nac0n!
3. Val av mötesordförande.
Gale
4. Val av mötessekreterare.
Erikonr
5. Val av justerare.
Aku
6. Meetups.
●
●
●
●

Våra Gårdar har en lokal i Södertälje, och det finns sängar?!
Sverokansliet snart tillgängligt för meetups igen?
Poll:en om Sverokskansliet är uppe nu! Nu inväntas respons!
Göteborgsmeetups har inte kommit någon vart sedan sist. Göteborgare skall
frågas om saken. En poll borde göras i facebookgruppen om det.

● Stormeetups. Inte vår främsta prioritet just nu. Frågan läggs till stöveln.
7. Bredare försäljningsutbud.
Försäljning via hemsidan för att ha möjlighet till ett större utbud?
Diskussionen bör tas upp i en skypegrupp.
Ha försäljning på meetups. Beställningar också?
Undersöka möjligheten att sälja doujinspel på konvent?
Samarbete med Animerch? Kontakt!
Slutsats: För att undvika strul så bör det bredare utbudet finnas på meetups, med
beställningar osv.
8. Facebook.
Nacon fixar banner åt gruppen!
Aktivitet händer på sidan.
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⑨. Broschyrer.
Slack finns. Gå in där och prata om det. Slacken har allt. Slacken är allt. Everyone
Slack off immediately at https://touhousweden.slack.com
Skypegruppen har övergivits.
10. Utreda sponsringsmöjligheter.
Gale skriver fint brev till Animerch.
11. Hemsidan.
Bilder på folk i styrelsen ska finnas att hitta där.
De som vill ha access behöver bara hojta till.
E-mailadresser?
12. Verksamhetsgrupper.
Hojta till om Touhou Slack!
13. Konvent.
Vi ska på ConFusion. Vi behöver 7 stycken arrangörer.
Vi har kontaktat Näronc men vi har inte fått svar ännu. Osäkert om vi kommer att få
vara med men det börjar hända saker!
TH-SE konventet får vänta.
14. Bank.
Vi tycker inte om SEB men vi har ändå kvar kontot för vi vill ha mer alternativ
Vi ska kolla upp Nordea och även kolla på alternativen som finns.
Byta bankperson?
15. Nästa Möte.
Onsdagen den 6:e april. Klockan 19:00
Starta mötet även om alla inte kommit än då det ändå kommer att ta tid att starta.
16. Övriga frågor.
Protokollen får inte vara fula.
Ha på notifikationer i stryelsens grupp så att du inte missar något.
17. Mötets avslutande.
Mötet är avslutat. 22:0〇

