1. Mötets öppnande.
19:25
2. Närvarande.
Samuel “Rheeve” Eklund
Tobias “Sai” Eriksson
Thomas “Soda” Nilsson
Erik “Eroknir” Persen
3. Val av mötesordförande.
Eroknir
4. Val av mötessekreterare.
Sai
5. Val av justerare.
Eroknir
6. Meetups.
Vi vill ha dem. Soda säger att det skulle vara kul med meetups.
//Gale:
Inget nytt på Meetuplokalen i södertälje, ska försöka kontakta dem nästa vecka.
7. Försäljningsutbud.
Gale har pratat med animerch angående möjlighet till inskaffning av touhou-spelen.
Vi vet inte mycket mer utöver det som står i tidigare protokoll.
8. Utreda sponsringsmöjligheter.
Neriel har fått tag i en mini-itx till Touhou föreningen.
⑨. Broschyrer.
Sai har översatt manualen till Detonate on Sound till engelska.
http://touhou.nu/dos/
Vi borde fixa broshyrer till truneringsspelen som förklarar truneringsspelen.
Typ, quickguide för spelen vi kommer har trunering i på eventet vi är på just nu.
10. Facebook.
Ska vi posta om att Genso Rondo kommer till PS4?
11. Hemsidan.

Aku ska fixa uppladdningsrättigheter för wordpressen på touhou.se så att bilder kan
laddas upp.
12. Verksamhetsgrupper/Slack
Saker händer på slack. Inte mycket, men det händer. Det är någonting.
13. Konvent.
Vi har INGEN ny info om confusion. Vi är rätt så förvirrade.
Soda skulle behöva svar på om huruvida han kan arrangera med oss på konventen.
//Gale:
Både ConFusion och NärCon vill ha information som de kan sätta på deras sidor
från oss, med lite allmän info. Det fixar jag innan den 6:e Maj.
Sai och Erik kommer fram till Göteborg 16:30 12:e maj med tåg.
Aku kommer fram till Göborg 15:55 12:e maj med tåg.
14. Bank.
Mikko ska fixa med bankpapper.
15. Inventering
Inventering sker efter ConFusion.
Saker som saknas ska antecknas på konventen så vi lättare kan ha koll på till senare
tillfällen.
+1 Mini-ITX
16. Övriga frågor.
Punkt 8 och 11 har bytt plats.
Folk borde bli bättre på att närvara vid mötena. Iallafall komma i tid, eller i annat fall
meddela i förväg om dom inte kan komma eller om dom blir sena.
17. Nästa Möte.
Preliminärt datum, nästa möte den 18:e maj klockan 19:00.
18. Mötets avslutande.
Mötet avslutades 20:17.59

