1. Mötets öppnande.
19:16
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Erik “Erikonr” Erikonrsson
Soda “Sodamachine” Nilsson
Sailor
Mattias “Gleyen” Modin aka Harem King aka Sweet Dude & Hella Gale
Henrik “Nacon” “The one and only” Lagerholm
Theo “knirgesh” Widell :^)
Hussein “LeviasPrime” Kadhum
Fredrik “Nue” Köhler (Jag vill inte xD)
Samuel “Rheeve” Eklund
3. Val av mötesordförande.
Gale
4. Val av mötessekreterare.
Sai (HI DOMO!バーチャルトーホーバイズナサイです)
5. Val av justerare.
Nue (Jag fixart)
6. Meetups.
Nue kollar om det finns lokaler utanför västerås. (bygdegård).
Gale kollar eventuellt om det finns plats i östuna bygdegård efter oktober. Beroende
på hur situationen ser ut med intresse/tid.
Vi kollar mot Göteborg inför nästa år. Fängelset är en het kandidat.
7. Försäljningsutbud.
Gale ska kolla senare om medlemmar får sälja egengjorda saker som annars ska
säljas på Artist Alley i vårat rum. Det kommer tas upp när det blir aktuellt.
Kom på vilka spel som vi ska köpa in.
Förslag på spel: SA, LoLK, DDC, UFO, MOF, IN, Impossibruh Superukaado, PCB,

8. Materiellpunkten.
Fixa meet på swerok kansliet för underhåll av datorerna.
Om någon har tråkigt på kreativ onsdag. Fixa sync för Soku profiler.

⑨. Broschyrer.
n/a
10. Facebook/Annan kommunikation.
Knirgesh skriver upp sig som möjlig kandidat till twitter kontot.
https://twitter.com/touhousweden
Kontot har stått still sen innan föreningen var en grej. Klart för omstart.
Uppdatering: Kontot har nu blivit re-brandat för föreningen och Knirgesh har fått
åtkomst.

11. Hemsidan.
Hall of fame fliken finns i early access:
http://www.touhou.se/index.php/hall-of-fame
Bilder till spelen ska läggas in för att göra den snyggare.
12. Verksamhetsgrupper
Kreativiteten är en grej.
13. Konvent.
Sai ska kolla upp mer info om tröjor. Han hade sjukt glömt. Vill gärna ha filerna till
loggor till tröjorna.
Närcon Höst vill att vi ska arra hos dem. Vi får ett klassrum som vanligt.
Lista för folk som kan tänka sig vara med:
- Gale (bekräftad)
- Knirgesh (bekräftad)
- LeviasPrime (bekräftad)
- Nue (bekräftad)
- Nacon (bekräftad hjälpreda)
Närcon vill att dom kommer onsdag innan 17:00, men Glay säger åt dom att lägga
ner. Folk kommer förmodligen va där tidigast 19:00 eller tills 20:00.
Gale tar med sig massa saker. Det är bra om folk är på plats och redo att rigga.
Ta med sovsaker, men dom ska va borta från rummet när det är öppet.
“Spänn av och kör så får vi se vad som händer” - Gale 2017
Desucon är lediga och har inte hört av sig.
14. Föreningsärenden & Seki Banki.

Medlemsskap i föreningen ska uppdateras per år. (Efter ett år blir du automatiskt
utsparkad och måste förnya medlemsskapet). Man ska få en påminnelse utmailad,
men kolla gärna efter årsskiftet att du förnyat. <3
Om man vill lämna donationer till föreningen.
Föreningens plusgiro: 174 59 01-7
2328.11kr på kontot.

15. Övriga frågor.

16. Oh wait, nevermind...
Bildgalleri till hemsidan. Bilder över aktiviteter?
17. Nästa Möte.
18:e Oktober kl: 19:00 samma tid samma kanal.
17.5. Kanelbullens dag
“Aehem, men tae ein bulle raaaa”
18. Mötets avslutande.
20:XX - 8 robot masters have attacked Gensokyo.
20:42
Justerat av Nue 20:45

