1. Mötets öppnande.
19:12
2. Närvarande.
Tobias “Sai” Eriksson
Samuel “Rheeve” Eklund
Erik “Eroknir” Persen
Mejtte“Galenpanna” Modiniusis
Henrik “NACH” Lagerholk
Mikko “Nykter” Magnuson
Pontus “Mithra” Lindblom
Andreas “Adauchi” Vollertzen
3. Val av mötesordförande.
gALE
4. Val av mötessekreterare.
Erikonr
5. Val av justerare.
Nyaacon! >^.^<
6. Meetups.
Fängelset är stort.
Per bor i Göteborg.
Facebook eventet verkar vara stängt vilket har gjort så att det kanske inte har nått ut
till så många personer som det skulle ha kunnat.
7. Försäljningsutbud.
Sai får bo i ett provrör så att han inte blir sjuk.
Vi har 15 kr att köpa spel för! Spelen kostar ungefär 110 kr styck?
När det kommer till frakt så får vi ta den frågan när den kommer.
“Har vi 15 kr att köpa spel för?” - Aku
“Det beror på om du menar pengarna på kontot eller pengarna uppe på Adas
mormors vind.” - Mikko
8. Materiellpunkten.

Sai tog temporärt över åt Erikonr
D8 - funkar, och är OP.
D2 - funkar och har win 7 (håller upp till th13)
D5 - också fixad
-sidnot, d2 måste ha ljud inkopplat för att funka (win 7 bugg med ljudkortet)
vi har 8 fullt kompatibla set med datorer, det enda som måste göras är att finjustera
inventering på samtliga material.
score filer med unlocks finns uppladdade på google driven i touhou
sweden/föreningen touhou sweden.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7y3UKbNoW-2YUEyWm50ekRZQk0
D3, kan behöva ses över då den har en del framedrops och lagspikes på vissa spel.
sista inventering på D1-D8 skulle behövas för att se över funktionaliteten och
kartlägga den.
inventering kan eventuellt hållas efter nästa meetup, kanske innan nyår förslagsvis
november, december.
“Snooopp!” “Va? Vad e’re om” -Att åkalla Ada
Ada (Mr. Webhallen himself) kollar om Webhallen har osålda Win7 som vi kan
få.
⑨. Broschyrer.
Ooooch i tid till punkten som alla pratar om kommer Erikonr tillbaka
Det har gått frammåt! Emlyei (Emelie) kan ha tid framöver att göra saker med
broshyren. Hon eller Nacon ska kontakta varandra.
Stycke från tidigare protokoll:
Nacon ska få gratis godis och klänning för att göra broschyrer. Gale, Erikonr, och
Kuri ska dra på sig cheerleading-kläder, med godishalsband, och dra ner till Nacons
rum där ska de dansa och ropa “GO HENRIK! GO HENRIK!”
“Har du något att säga till ditt försvar innan vi går vidare?” -Glaej till Nachhy
Lagerholmen behöver lageröl för att fixat.

10. Facebook.
Inga jagjags.
11. Hemsidan.
Bilder på hemsidan. Kamera.
Har Mithra sett den? Mithra kolla den nu. Har Mithra sett bilderna?
12. Verksamhetsgrupper/Slack
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack! är fortfarande slack.
13. Konvent.
Nil.
14. Seki Banki.
Ska vi spara de 15 kr som ligger på kontot? Var det vad som bestämdes?
Vi avslutar det gamla kontot med likvid till det nya kontot så är pengelengarna
kvar..! :D
Woohoo! :D
15. Övriga frågor.
reimusakuyamarisatttttttei!!!!!!
Utlysning av årsmöte på Facebook. Hos filurerna i Knivsta. Vilket datum skall
bestämmas? Det börs bestämmas 2 veckor innan mötet.
Tröjor. De som har behov av tröjor bör prata med Svintoo om det. Han har koll på
priserna och så.
Vi har nästan alla stryelsepersoenr med oss idag!
16. Oh wait, nevermind...
ÖKK LÖJS US FÖKA!
Fylleminnen
17. Nästa Möte.
19 OKTOBER 19:00
18. Mötets avslutande?.
20:38

20:38

