1. Mötets öppnande.
19:10
2. Närvarande.
Tobias “saiyoucho” Eriksson
Fredrik “Nuekaze” Köhler
Hussein “LevPri” Kadhum
Theo “Knegarn” Widell
Mattias “Gale” Modin
Henrik “NaCl” Lagerholm
Samuel “Rheeve” Eklund (19:22)
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.
LeviPrim
6. Meetups.
Bokad lokal Arena 29, 23-25:e Mars i Göteborg. Bara att invänta.
Inget mer om Östuna bygdegård. Kanske kommer efter Göteborg.

7. Försäljningsutbud.
Spel från omsättningstillgångar 2017
Touhou 13 “Ten Desires” [TD] 7st
Touhou 07 “Perfect Cherry Blossom [PCB]: 1st ←-(knegarn vill ha)
Touhou 12.5 “Double Spoiler” [DS] : 2st
Planerade inköp av spel.
Touhou 10 “Mountain of Faith” [MOF]
Touhou 11 “Subterranean Animism” [SA]
Touhou 12 “Undefined Fantastic Object” [UFO]
Touhou 15 “Legend of Lunatic Kingdom” [LoLK]

Touhou 16 “Hidden Star in Four Seasons” [HSiFS]
Priserna av spelen kommer revideras inför kommande försäljning.
Hitta sätt att beställa spelen. Om eventuellt några är i Japan och kan köpa hem spel.
8. Materiellpunkten.
Levias vill fortfarande donera sin webcam.
Inventeringsglay skedde och det gjordes en inventeringslista.
https://docs.google.com/document/d/1RZWIakijqCFTDhIk9POhttkw1jAP9RbLlWOLcvth
znY/edit
Se längst ner på listan för beställda materiel.
Benchmarka soku-lagg med replay-matcher från finalen i turnering från närcon.
⑨. Frozen frog
För det har vart så jävla kallt ett tag.
Levias ska presentera en how to play broschyr.
10. Facebook/Annan kommunikation.
Vinnaren av kreativa tävlingen ska annonseras.
11. Hemsidan.
Hall of fame ska uppdateras på hemsidan.
Regler för samtliga spelturneringar ska skrivas ner.
12. Verksamhetsgrupper
Teckningstävlingsinsändningsdeadline är över.
13. Konvent.
Arkadmaskiner ska INTE stå utanför konventsrummet. Sovandet blir kritiskt lidande av
plågsamma ljud.
Setupen funkade i övrigt rätt bra. Försök se mer engagerade ut.
Touhou rummet var ett svalt och skönt bra rum. När folk spelat klart och lämnat datorn
ska vi gå tillbaka till titelskärmen på spelet för att det ser bättre ut och drar mer folk.

Nue har idéer om webb-tv liknande streaming från Närcon med intervjuer med spelare i
turneringen, lite mer studio-stuk på det hela.
Håll i hatten för Närcon sommar.
14. Föreningsärenden & Seki Banki.
Köp pennor. Bläckpennor, whiteboardpennor.
2 T-shirts har sålts för 100 spänn styck, billigt och bra. Inga kvitton finns, bara
swish-Gale.
Det finns planer på att sätta upp flertal webcams under konvent för streaming.
Bli medlem i föreningen om du inte är det!!
Vi har fått pengar av Sverok. 2575 kr i bidrag efter bankavgifter.
Nuvarande saldo: 14178.11kr på kontot.
Det finns 3200 som ska betalas in till kontot.
Mikko har skickat in bankpapper för att föra över access från Andreas. Oklart om status
än så länge.

15. Övriga frågor.

16. Oh wait, nevermind...

17. Nästa Möte.
21:a Mars. Kl: 19:00
18. Mötets avslutande.
20:28

Justerat av Levias 20:38

