1. Mötets öppnande.
19:28
2. Närvarande.
Samuel “Rheeve” Eklund
Mattias “Gale” Modin
Fredrik “NueCD” Köhler
Erik “Erikonr” Persen
öö
Mikko “Nandeyanen!” Magnuson
Sodatelefonen fiser
Henrik HYAcon Lagerholm
Edvin “EOCB” Bertvall
Michael “Naturally I knows the Akker” Stahre
Loke “Förbannad av maskingudarna” Lonegran
3. Val av mötesordförande.
GaL
4. Val av mötessekreterare.
Erikonr
5. Val av justerare.
Nandeyanen! valdes till offer
6. Meetups.
Inget nytt om Sverokskansliet ännu.
Inget har kollats gällande bygdegårdarna än. Vi får återkomma till bygdegårdarna efter
vårt sista event innan sommaren. Gale ringer dem efter maj.
IOGT-NTO verkar kräva en kontaktperson innan man kan göra något. Gale skall undersöka
saken.
Svinto ska kanske ordna en meetup i Göteborg.
7. Försäljningsutbud.
Vi återkommer till punkten när relevanta personer är närvarande.
8. Materiellpunkten.
Vi har fått en ny projektor. Vi har nu totalt 3 projektorer.
Det finns en projektorduk att hämta hos Lokes föräldrar.
Laminator skall köpas.
⑨. Broschyrer.
Ingen progress.

10. Facebook/annan kommunikation.
Slack skall läggas ner. Länge leve slacken! Aku har petat på alla i den slacken, samt delat
en inbjudningslänk till vår discord!
11. Hemsidan.
Lite progress när det kommer till cross-posting.
12. Verksamhetsgrupper
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack!
Discooooooooooooooooooord!
Verksamhetskanaler har skapats på Touhou Swedens discordserver.
13. Konvent.
Vi har fått information om NärCon Vinter. NärCon Vinter är den 23 februari till 26 februari.
Confirmed PPL
Gale!
Nue!
Nacon!
Möjliga PPL
EOCB
Erikonr
Mikko ska kolla ledighetsmöjligheter.
Gale ska fixa presentationstext och vi ska lägga upp ett schema för turneringar och slikt.
Nacon hade en banner i rätt storlek för NärCons hemsida.
14. Seki Banki.
Återstår för Ada att testa sin internetbanksinloggning.
15. Övriga frågor.
Vår formalia för förra året är godkänt av Sverok.
Alla ska registrera sig som medlemmar för innevarande år!
Stålar kommer.
16. Oh wait, nevermind...
Sverokkansliet har ett nytt bokningssystem som är ett WIP.
17. Nästa Möte.

8:e februari, be there or be en fyrkant
18. Mötets avslutande.
20:52
Justerat av Mikko 20:53

