1. Mötets öppnande.
19:39
2. Närvarande.
Loke Lonegran
öö
Erik “Erikonr” Persen
Mikko “Nandeyanen!” Magnuson
Fredrik “NueCD” Köhler
Samuel “Rheeve” Eklund
Tobias “Saisaisai” Eriksson
Andreas “Flan-chan” Vollertzen
Michael “Var här före gale” Stahre
Mattias “ZZZzzzZZzzzz” Modin
3. Val av mötesordförande.
gLUE
4. Val av mötessekreterare.
Erkiron
5. Val av justerare.
Mjau mjau Mikko..
6. Meetups.
Göteborgsmeetup blir svårt att ordna om inte någon håller i det.
De flesta Göteborgspersoner är för tillfället i Japan.
Datum för sommarmeetup bör inte vara för nära NärCon Sommar.
Kolla in början av juni, första helgen?
Vi får forska vidare om när och var man kan hålla meetups.
7. Försäljningsutbud.
Spelen har blivit köpta! Nu skall de transporteras!
8. Materiellpunkten.
Inventering påskhelgen?
Slopa NärCons arrangörshelg?
Mikko har ett spår. Minst en till dator tillkommer.
Gale har en eller två datorer som kan tillkomma

⑨. Broschyrer.
Emelie har fortfarande tagit kommando över broschyrerna.
Nacon vägleder!
10. Facebook/Annan kommunikation.
Nu har Rheeve tillgång till Facebooksidan så nu kan han crossposta!
11. Hemsidan.
Folk ska få konto till Wordpresssidan.
Touhou.nus frontsida skall ‘nukeas’ och en redirect till forumet skall läggas där
istället.
12. Verksamhetsgrupper
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack finns inte längre!
Det händer saker lite då och då men det är inget särskilt som är värt att tas upp.
13. Konvent.
Vi hoppar NärCons arrangörshelg.
Gale har fått en kontaktperson till DesuCon! Både sommar och vinterkonventen är
18+.
Ska man kolla med TraCon också?
Husvagn ska skippas?
Tävlingen om Remiliafiguren kommer kanske inte att ske. Man skulle kunna ha en
tävling om en annan sak istället.
14. Seki Banki.
Inga pengar på kontot. Ada har pengarna i kontanter
15. Övriga frågor.
INGET.
16. Oh wait, nevermind...
ADS TRNRNGSPRSR DSCN FRSTBT NRCN
YES
17. Nästa Möte.
19:00 19 april
18. Mötets avslutande.
20:51
Härmed intygas att det nedtecknade protokollet på ett adekvat sätt speglar de spörsmål som
tagits upp under mötets gång. Sålunda är det att anse som justerat i god ordning och

därmed uppfylla stadgarnas, samt gängse rättspraxis krav på ett mötesprotokoll för idéell
förening.

Mikko (20:52)

