1. Mötets öppnande.
19:55
2. Närvarande.
Mattias Modin
Loke Lonegran
Michael Stahre
Samuel Eklund
Mikko Magnusson
Erik Persen!!!
coNna (20:11)
Svitno (20:27)
3. Val av mötesordförande.
GALEASH
4. Val av mötessekreterare.
Erioknr!
5. Val av justerare.
Loket “2323”Lonegren
6. Meetups.
Aku kommer att säga till när det finns något att veta om Sveroks möte som är ett
svar på de bestulningar som skett.
Återigen övervakning kommer kanske att vara en grej vid Sveroksmeetuplokal.
Vi vill inte ha Göteborgs meetupen alldeles för sent då det kan komma att krocka
med andra event som kanske finns. September, Oktober, och November är alla bra
månader så länge det inte är senare än Oktober.
Göteborgsmeetups vet vi mer om snart! För Svintoo ska kolla upp gällande meetups
under helgerna i Oktober.
Vi avvaktar fortfarande besked från Sverok
7. Försäljningsutbud.§§§§
En “omröstning” om vilka spel som bör inkluderas i ett “Touhou starter pack” skedde
och resultaten blev som följer:
1. PCB
2. EoSD
3. TD

Resultaten ovan är bara en överdrivet simplifiering av diskussionen som faktiskt
skedde.
Inget har bestämts än. Detta var bara en uppvärming inför det stora beslutet som
kommer.
8. Materiellpunkten.
Lage ska byta ut lite grejer i en av hans datorer och och sedan ge datorn till
föreningen. De nya delarna som införskaffas kvitteras till Touhou Sweden?
Nästa inventering sker hos Loke. Inventeringen sker även helgen efter mötet.
Det största problemet som ska undersökas under inventeringen är att alla datorer
inte kan köra alla spel optimalt. En tillfällig lösning är att ta bort de spelen som inte
funkar bra från datorernas launcher.
Vi har en ny projektor!
Mikko: Vi ska byta CMOS-batterier på svintoodatorerna. Sedan ska vi dessutom
tanka ur eventuella, kvarglömda replays.
Fixa D5s urballade demo-Win7.
⑨. Broschyrer.
Inte mycket har hänt sedan sist.
10. Facebook.
Inte mycket att säga här förutom att vi borde hålla memes borta från våra
Facebooksida.
11. Hemsidan.
Nu finns det bilder på alla som är uppe på hemsidan!
Stadgarna finns där också!
De stadgarna som visas i E-bas var utdaterade så vi uppdaterade dem.
12. Verksamhetsgrupper/Slack
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack!
Inte mycket aktivitet här men då och då så sker det något!
13. Konvent.
Inget nytt från DesuCon.
NärCon Gävle kanske är en grej.
14. Seki Banki.
Elga ska höra med Sverok om hur banksituationen ska hanteras. <ginko>

15. Övriga frågor.
Svintoo jobbar vidare på launchern.
Gällande Animerchs SUPERIDÉ så borde vi ta reda på intresset för ett
Touhou-konvent i Skåne. Vi borde fråga så långt våra kontakter når.
Det nedanstående skall läggas upp på Facebook för att kolla intresset.
Svintoo fixar touhou.nu-forumet
Gale pladdrar med finnarna.
Ett svenskt Touhou-fangame skulle vara awesome!
16. Oh wait, nevermind...
Förslag för text till poll på Facebook:
Intresseundersökning! Vi har kontakt med en aktör som uttryckt intresse för att
anordna ett renodlat Touhou-konvent, sannolikt i Skåne. Om detta skulle bli
verklighet, är du då intresserad av att delta?
1) Ja! Feel the hype!!
2) Mnjae… Verkar jobbigt.

17. Nästa Möte.
Torsdagen den 8 september 19:00
18. Mötets avslutande.
22:24

