1. Mötets öppnande.
20:01
2. Närvarande.
Mattias “Gela” Modin
Fredrik “xXx|\|u3-K1455_J’4’93RxXx[UFO]” Köhler ??LINK??.
Samuel “Rheeve” Eklund
öö
Tobias “www.saisaisai.se” Eriksson
Erik “Erikonr” Persen
Henrik “xXx|\/|y5714|_0\/3R69xXx[EZ$$$$]” Lagerholm
Edvin “EOCB” Bertvall
Michael “vem fan är Crayon” Stahre
Mikko “I tid” Magnuson
3. Val av mötesordförande.
Gela oavsett eller inte
4. Val av mötessekreterare.
Naconman, saviour of justice
5. Val av justerare.
Mikko 巫女マン

6. Meetups.
Mars är denna månad, tro det eller ej. Svinto har inte bekräftat meetup under Mars.
Vi pratade om meetups i Stockholm. Aku har hittat en möjlig lokal som man kan få
sova i (UFS’s lokal).
7. Försäljningsutbud.
Sai är förberedd som fan
Han sparkade på Adam som ska köpa spel. Adam har sagt att han ska handla nu i
veckan och ville köpa lådor för att skicka så vi får se vad som händer.
8. Materiellpunkten.
Problem!!!
Datorer är sönder!!!
D2 är fast i endless bootscreen, Den andra (D5) har problem med grafikkortet.
Nue har datorer som han kan tänkas donera. Gale föreslår en inventering, framförallt
för datorernas skull.
Flera dukar om vi ska ha mer datorer.
På inventarie så kan vi skapa lappar som vi kan ha med på konvent etc.

Inventering 7:e - 9:e April
⑨. Broschyrer.
>:(
Emilie jobbar på det, Nacon hjälper te
10. Facebook/annan kommunikation.
300 likes! Bild is on its way. <3
Discord länk (Officiell server) har lagts till på touhou.nu forumet
11. Hemsidan.
Hemsidan finns
Vi ska lägga upp bilder på styrelsemedlemmarna typ runt Närcon Sommar 2017.
12. Verksamhetsgrupper
Slaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack ÄR DÖD!
Discord är coolt och har fått nya medlemmar.
13. Konvent.
Gale vill bara säga att Nue är asball på att arrangera (Närcon Vinter 2017)
Nästa event är Närcon Sommar 2017. Foreshadowing på Närcon vinter vem som
ska vara ansvarig.
14. Seki Banki.
Ada ska skaffa Nordea konto för att få access.
15. Övriga frågor.
Nue pratar om potentiella medlemmar och har relevanta frågor.
16. Oh wait, nevermind...
¯\_(ツ)_/¯

17. Nästa Möte.
22:e Mars
18. Mötets avslutande.
21:35

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 (21:37)

