1. Mötets öppnande.
19:26
2. Närvarande.
Mattias “gAERU aka GALE aka Harem king - Gale” Modin
Fredrik “xXx|\|U3-|<L4$$ j494r3xXx” Köhler
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Hussein “LeviasPrime” KaGadhum
Kevin “Teitoku” Söderberg (Inofficiell meetup ansvarig)
Henrik “xXx|\/|y5T14|_0\/3R69xXx” Lagerholm (nacon)
Theo “Knirgesh” Widell
Erik “Erikonr” Persen
3. Val av mötesordförande.
gALE
4. Val av mötessekreterare.
Sai
5. Val av justerare.
ぬえ (kan läsa)★☆
6. Meetups.
Preliminärt datum för nästa meetup i slutet på oktober 27-29:e.
Hype. Folket hypar.
Det finns intresse för meetups i Göteborg, förra lokalen vi hade på fängelset hade
bra utrymmen och också sovmöjligheter. Möjlighet om bokning av lokal kan behöva
kollas upp. Vi återkommer till punkten då det behövs mer research.
7. Försäljningsutbud.
Glay ska kolla om folk som gör egna Touhou saker kan sälja i vårt rum istället för att
sitta avsides i artist alley. Tex doujin-musik skivor eller doujin-spel.
(kopierat från förra mötet)
Vi har en del spel kvar till salu men musikskivorna har blivit slutsålda. Vi borde köpa
in mer variationer av spelen. Tex 5 av varje istället för 10 av några få.
Fundera på vilka spel folk är intresserade av tills nästa inköp.

8. Materiellpunkten.

Vi har diskuterat sync-möjligheter av score filer och profiler mellan datorerna.
(kopierat från förra mötet)
Vi behöver Mikkos hjälp att starta Touhou-cloud tjänsten. (Tunna klienter,
centralserver att köra spelen ifrån.) Server. Vill ha. Mikko, HALP. Fixa plox.
⑨. Broschyrer.
En bok? Instruktionsbok. Touhou RTFM edition.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Tills Gale kollat om knivstalokalen är ledig inför eventuell meetup. Hypa i discord
chatten.
11. Hemsidan.
Det ska skrivas en hall of fame över vinnarna på turneringarna.
12. Verksamhetsgrupper
Folk har varit kreativa. Det är skönt att höra.

13

. Konvent. (Den största punkten)

Priser på att eventuellt trycka upp fler arrangörströjor ska kollas. Borde kunna få svar
om 2-3 veckor. Ska kolla upp offert på runt 20 tröjor.
Gale har mailat Närcon ang megaturneringen i Touhou. De har möjlighet att hjälpa
oss med följande punkter:
- En större lokal att låna tillfälligt i ungefär 4-8 timmar.
- Enhetliga datorer som klarar moderna spel.
- Stabilt nätverk.
Gale har skrivit till Desucon. Vi har inte missat något än och dom har en paus från
organiseringen. Vi kommer få veta i framtiden hur mycket plats det finns. Vi har
fortfarande en dialog. Gale ska också fråga om VIP biljetter.
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

15. Övriga frågor.

16. Oh wait, nevermind...

17. Nästa Möte.
Onsdag 20:e september kl19:00. Samma tid samma kanal.
18. Mötets avslutande.
20:46
Protokoll justerat av Nue 21:01

