
QMM#2 2020-02-25 
 
 

1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

Netanel öppnar mötet 17:18 
 

1.2. Val av mötesordförande 
Netanel föreslås och väljs till mötesordförande 
 

1.3. Val av mötessekreterare 
Elin föreslås och väljs till mötessekreterare 
 

1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Martin och Åke föreslås och väljs till justeringsmän tillika rösträknare 
 

1.5. Adjungeringar 
Ex adjungeras in och ges yttranderätt. 
 

1.6. Mötets behöriga utlysande 
Mötet anser att mötet behörigen utlysts 
 

1.7. Anmälan av övriga frågor 
Martin vill lägga till VPR 
Cornelia vill lägga till AG-märke 
William vill lägga till SUS KM 
Oscar vill snacka lite budget 
 

1.8. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns 
 

1.9. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes 
 

 
2. Meddelanden 

2.1. QM [Qlubbmästare] 
Invlanda, Städning, SM#1, VPR 
Netanel välkomnar igen nyaktiva. 
Nämner att städningen på insupet inte fungerade, ansvariga ex och 
gammalaktiva tog ej sitt ansvar 
Uppmanar samtliga att närvara på nästa SM 
Informerar om att planeringen inför VPR dragit igång 
 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
Melik påminner om att det är viktigt vilken attityd man visar när man 



representerar Qmisk i exempelvis baren 
 

2.3. SkM [Skattmästare] 
Ej närvarande 
Har gjort medskick till QM om hur arbetet dragit igång 
 

2.4. SM [Spritmästare] 
Har tillsammans med TMEIT möblerat om i baren. Köpt nya glas och 
barutrustning. Meddelar att det även detta år blev två och ett halvt fat Joars 
över. Får medskick om övriga inköp som kan behöva ses över 
 

2.5. DM [Dokumentmästare] 
Det har dokumenterats. 
 

2.6. NM [Nätmästare] 
Har lite problem med åtkomst. Oklar status på serverna. 
 

2.7. IM [Inköpsmästare] 
Inköp har gjorts 
 

2.8. INM [Incestmästare] 
Inte hänt jättemycket på sistone. 
 

2.9. KM [Köksmästare] 
Ej närvarande, på STAD 
 

2.10. PM [Pyntmästare] 
Gjort förslag till nytt slägganmärke. Börjat med AG-märke.  
I senaste klädbeställningen gjordes några fel av leverantören 
 

2.11. PrM [PR-mästare] 
Det rullar på.  
 

2.12. VM [Vaktmästare] 
Bänkar och bord beställda 
 

2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
Har varit två roliga helger här senast. 
 

 
3. Bordlagda ärenden 

Inga bordlagda ärenden finns. 
 

4. Rapporter 
Inga rapporter finns. 
 

5. Festformalia 
5.1. Kommande fester 



5.1.1. Kistan’s Got Talent 29/2 
I nuläget en anmäld från Qmisk. Netanel uppmanar folk att gå. 

5.1.2. Speakeasy-sittning Disk KM 14/3 
Netanel uppmanar folk att gå pt II. 

5.1.3. Open Caps 22/3 
Melik är taggad. 

5.1.4. Kryssning gratis 23/3 
Netanel är tydligen (?) taggad 

5.1.5. Nubbedraget (Kistan) 28/3 
Mycket nubbe. Förfest avrådes. Fysik anordnar. 

5.1.6. Vårkryssen 2020 29/3 
Aldrig skådad entusiasm i salen 

5.1.7. Slägganprovning 4/4 
SA behövs för eventet. Adam C frivillig. 

5.1.8. Q-Lan 9/4 
Cornelia informerar att det i huvudsak handlar om två saker; att spela 
och att dricka. Eventet är under påsken då det ej är folk i kistan. 
SA: Martin  

5.1.9. VPR 26/4 
Martin vill ta upp det under kommande punkt. 

5.1.10. Kistakampen 2/5 
En nykter förare behövs. Melik som varit på planeringsmöte informerar 
om att det kommer kosta ca 200 kronor per person. 

5.1.11. Quarnevalen 2-7/5 (Tåg 9/5) 
Hittills sex anmälda från Qmisk. Skulle behövas åtminstone fyra till.  

5.1.12. Absolut Gotland 14/5 
Anmälningslänk kommer upp på sidan asap. Har man ej blivit inbjuden 
till Facebook-eventet kan man be Netanel lägga till en. 
Mötet går tillbaka till punkt 1.8 

5.2. Festade fester 
5.2.1. Skiweek 19/1 

Dåligt väder men kul 
5.2.2. Plums2020 8/2 

Ingen där 
5.2.3. Blotet 15/2 

Många var där men också inte där 
5.2.4. Insup 22/2 

Mycket kul 
 

 
 
 

6. Besluts- och diskussionspunkter 
6.1. Blotet 

Se Bilaga A 
Se separat dokument, Blotet utvärdering 2020 
Bilaga B 

6.2. Slägganmärke 



Märke nummer tre valdes 
Se Bilaga C 

6.3. Safeword drink 
Qmisk tror inte att just safeword drink är rätt väg att gå men ska diskutera 
frågan ytterligare med LINK och sektionens styrelse  

6.4. Reglementeändring  
Mötet röstar för ändringen för andra gången. Därmed ändras reglementet 
enligt förslaget. Se Bilaga D 

6.5. Exmästerist krav 
Adam C lyfter att han det är för enkelt att få titeln exmästerist. Han ges i 
uppdrag att ta fram ett förslag till nästa möte. 

 
7. Övriga frågor 

7.1. VPR 
Martin behöver hjälp att ta fram ett märke. Förslag till tema ska bestämmas. 

7.2. AG-Märke 
Cornelia har tagit fram ett förslag 

7.3. SUS KM 
  Röj imorgon 

7.4. Budget 
Diskussion om sektionensstyrelsens budgetförslag. 

 
8. Slutformalia 

8.1. Nästa möte 
24 mars 

8.2. Mötets avslutande 
Mötet avslutas 20:02 

 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Netanel Eklind      Elin Hjelmestam 
Mötesordförande      Mötessekreterare 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Martin Falke         Thomas Åkesson 
Justerare / Rösträknare     Justerare / Rösträknare 
 
 
 
Närvarolista 
Netanel 1.1 
Melik 1.1 
Adam C 1.1 
August 1.1 



Cornelia 1.1 
Daniel 1.1 
Elin 1.1 
Erik 1.1 
Ingrid 1.1       
Johanna 1.1 
Johannes 1.1 
Michael 1.1 
William 1.1 
Åke 1.1 
Martin 1.1 
Fridlund 1.1 
Pluto 1.1 
Oscar 5.3 
Adam R 6.2 
 
 
 
Bilagor 
 
 
Bilaga A 

Blotet Utvärdering 
Budgeten bra, försök köra på samma som förra året  

QMI Utvärdering av Blotet 2020 (25/2) 
1. Mat 

Smidigt med potatisgratäng, skönt att ej behöva skala potatis, dock en tradition 
1.1. Grillar 

 
2. Dryck (Alk + Alkfritt) 

2.1. Mjöd (Joars dryck) 
 

2.2. Nubbe & Punsch 
GIck väldigt bra med nubbeservering i år. Bra med servering från hybris dels för att 
minimera arbete och dels för att avgöra fyllenivå. Serverar man från hybris kan man 
dock lika gärna ha flera olika sorters nubbar. 

2.3. Hybris 
Väldigt lugnt i hybris. Skylta bättre till nästa år. 
 

2.3.1. Kassa 
 

3. Glas 
Var försiktig med att tvätta tryckta glas  



Bra grej att få undan tidigt. Både köpa och trycka. Trello till nästa år! 
 

4. Tallrikar 
Slipning vs skrubbning diskussion nummer 4096.  

5. Märken 
Bra att det gjorde i tid 

6. Tonförande och Sittningshäfte 
Borde ha bättre koll på sina mobiler. Det borde även kommuniceras mer med 
tonförande under kvällen så ingenting glöms bort 

7. Bänkar och bord 
 

8. Dekor och arbetskläder 
En del dekor behöver renoveras/rustas upp, bälten för särkarna behövs köpas tills 
nästa år. 

9. Tävlingar 
 
9.1. Priser 

Prisutdelning borde skett tidigare och gjorts snyggare. Generellt borde 
tävlingarna styras upp bättre  

9.1.1. Bästa utklädnad 
Ge ej martin ansvar att ta beslut om detta. Ge ut priset tidigare efter 
varmrätten eller i mitten av sittningen. Be de göra en 
fashionshowliknande grej kanske i 5 min. Så de kan visa sig och sen 
kan man bestämma 

9.1.2. Bästa gyckel 
 

9.1.3. Bäskhäfv 
Man borde få hålla i kaffefilterhattarna, eller gör kaffefilthattar. 
 

10. Ljud och ljus 
Eloge till Melik. Angående ljudet så va ?? 

10.1. Spellistor 
 

11. Ordningsvakter samt accesser till dem 
Allt gick bra, folk som kommer in borde visa sitt blotet märke till väktarna som visar 
att de redan har varit inne. Vill att vi ska kika på lista för eftersläppet. 

12. Garderob + Förvaring av möbler 
Se till att ha en person som sitter inne i 301 och inte utanför. 

13. Utökat tillstånd 
Gick bra, fick lära mig det fanns en 4:e mall att fylla i men allt löstes. Ska skicka 
vidare alla mall till nästkommande par //vQM. 

14. Inköp 
Blev, som alltid, fler vändor än planerat. Kan bli bättre med utförligare inköpslistor. 

15. Anmälningar 
Förslag till nästa år är att ha kvotera platserna till varje mästeri fram till ett visst 
datum och därefter ha icke-kvoterad anmälningar. 

16. Budget 
Överlag fungerade det väldigt bra. Kan kanske fastställas tidigare. 



17. Schema 
Bättre koll på slutet efter sittningen, klargöra vilka som stannar och vilka som åker 
hem. Schemat behöver säkert justeras så alla kan vila ungefärligtish lika mycket. 

18. Biljetter 
Byt färg som vanligt och trello ska användas till nästa år. Ping er snygga framtida QM 
par 

19. Städning 
Köp extra moppar och var redo 

20. Eftersläpp 
De som stannar och åker hem ska klargöras i förväg så det inte blir kaos vid kl. 01. 
Morgonteamet skulle kunna komma in senare. 

21. Övrigt 
Tydligare med preppen, vad det är som behöver vara klart till lördagen.Åh vad jag 
älskar m 

 
Bilaga B 

Planering 
 Varför är vissa dokument dolda? Varför läggs inte alla dokument upp direkt i blotet 
mappen i driven? Varför känns det som jag är den enda som ifrågasätter hur saker ligger 
till/går till? Budget/preliminär budget, scheman/preliminära scheman, arbetsfördelningar, 
förväntningar, etc, borde ligga uppe i dokument så att folk kan titta på och ändå kunna ta till 
sig av alla arbetsuppgifter som finns att göra istället för att mycket ska ligga “dolt” och många 
aktiva bara väntar på att bli tillsagda att göra saker eller bli tilldelade arbetsuppgifter, jag 
tycker hellre isåfall att man typ skapar en trello (även om jag hatar trello) eller liknande med 
alla saker som behövs göras så att ALLA aktiva vet vad för olika saker det är som behövs 
göras och sen kan man sätta sig själv på att göra en task och pricka av den när den är klar 
så behöver vi inte ha en hel del fram och tillbaka i chatten över vilka saker som är klara eller 
att folk ber om hjälp med saker (bärhjälp fram och tillbaka från bilar utanför kistan är väl typ 
det enda undantaget) utan istället så väljer man väl lite själv vilka arbetsuppgifter man själv 
sätter sig på att göra, men att man fortfarande har relativt bra koll på vilka andra 
arbetsuppgifter som finns och som kommer att göras ungefär samtidigt/samspelt med ens 
egna uppgifter. 

Mat 
Förrätten verkade vara asnice, samt low effort, dvs mer fokus kunde läggas på att göra 
huvudrätten bra. Stort plus på den, förutom att personalen prioriterades bort, jag förstår 
varför, men personligen som arbetare äter jag hellre förrätt och efterrätt än bara huvudrätt.  
Huvudrätten verkade också vara asnice, jag var inte direkt hungrig utan åt bara lite chips så 
smakade aldrig på den. Jag har svårt att bestämma mig om grillspett var bättre än en “stor” 
köttbit, både med tanke på hur mycket arbete som krävdes för att skära kött i godtyckliga 
bitar och sen trä på spett, men också plats på grill, jag vet inte om det hade gått 
snabbare/man hade kunnat spendera mindre tid på att grilla om man hade “större” köttbitar 
än spett, men det är väl något som man kan tänka på till nästa gång om inte annat. 



Prep 

Torsdag 
Glasen kördes i ugnen från kl 9 på morgonen. Det gick snabbt och effektivt. Borde 
egentligen börjat diska/tvätta ur glasen redan på torsdagen, hade nog märkt av att trycken 
inte fastnade då, men jag kände inte att det var prio på att de behövde diskas då jag inte 
trodde att trycken skulle lossna så lätt. Lite halvkasst engagemang från många aktiva. 

Fredag 
Minns inte helt, men jag har för mig att det var på fredagen som någon fick för sig att printa 
ut biljetterna som skulle vara i glasen, något som jag suttit och designat om, samt hade en 
diskussion med Eira om, i alla fall angående matbiljetterna, bland annat de sista typ 18 
special special kostarna som hon tyckte skulle få varsin extra special biljett där det stod vart 
de skulle hämta ut sin mat, något som är ganska rimligt. Istället blev det tydligen någon 
annan lösning, men det känns som att jag borde informerats om detta, då jag tog på mig 
ansvaret om att fixa dessa biljetter och att sedan få veta att någon redan gjort saker genom 
att hitta glas på bardisken med utprintade biljetter är väl inte exakt det man vill se. 

Lördag 
Bra morgonmöte och genomgång av maten, missade säkert nånting då jag kände för att 
dyka upp till 10 istället för 9, men jag orkade inte ta mig ur sängen så tidigt.  
 
Vem förde kontakten med tonförande? Känns som att de var i lokalen ganska sent om jag 
skulle jämföra med tidigare år, är alltid nice med en genomgång av körschema, 
förhållningsregler, etc tillsammans med de som egentligen bara ska “leda” sittningen. 

Generellt 

Glas och tryck 
Oklart i nuläget vad det är/var som gjorde att i princip all färg lossnade från glasen i 
diskmaskinen från vissa glas, och stannade på vissa glas. Min teori har med att glasen inte 
diskades en omgång innan trycket sattes på och att färgen då inte egentligen fastnade på 
glasen utan bara på något lager smuts ovanpå. Att diska alla glasen hemma hos mig hade 
tagit alldeles för lång tid också, med tanke på hur sent inpå de faktiskt köptes. Inför nästa år 
tror jag dock inte att det är bättre att köpa glasen tidigare och ha de ståendes hemma hos 
mig, på grund utav att de diskas av ordentligt innan, vilket kan bidra till att färgen inte fastnar 
på glasen. 

Tallrikar 
Slipa var värt att testa antar jag. Men det borde vi verkligen inte göra om. Skrubba är den 
bästa lösningen, känns dock oklart om det borde göras i förväg eller inte. Allting är väldigt 



oklart i hur lång tid i förväg de egentligen behövs preppas, oljandet av tallrikarna går ju 
extremt snabbt om man är några stycken, och det känns som något som man egentligen 
borde kunna göra tidigt på lördagen så att de inte hinner mögla eller förfalla eller liknande. 

Annat 
Jag kan förstå att folk har plugg att göra och helst vill prioritera plugget, men det är väl inte 
för mycket begärt att ta en liten paus och hjälpa till oss andra som kämpar en stund innan 
man fortsätter med plugget. Eller kanske sitta och plugga hela dagen och sen hjälpa till på 
kvällen, det finns alltid mer saker som behövs göras. Eller, för vissa, kanske dyka upp 
överhuvudtaget under prepdagarna. 

Sittning 
Jag stod i köket och diskade bläck från det att vi tog ut huvudrätten till serveringsborden, så 
jag har inte så stor koll på vad som funkade bra/mindre bra under själva sittningens gång. 
Jag visste inte att kistan hade så många bläck. Vi borde också slänga de ugnsplåtarna som 
är förjävliga.  

Eftersläpp 
Gamlingar och onyktra människor ska inte vara bakom baren under event, enda undantaget 
gäller städningen av lokalen inför eftersläppet. Väl under eftersläppet har de inget där bakom 
att göra.  
 
Har väl inget egentligen att göra med blotet, men vill påpeka att de nya highball glasen är 
sämst, alldeles för höga för att de problemfritt ska få plats på höjden i torkstället, plus att de 
är vingliga som fan.  

Städning 
Städningen gick väl helt ok. Efter stängning fortfarande spring av folk som inte hör hemma i 
korridoren under våra event, sure att qmiskare kan få lite “specialbehandling” men kan vi 
sluta låta folk förvara sina saker i korridoren, speciellt under ett så här stort event. Undantag 
för tonförande, och möjligtvis qm/vqm, men annars är det alldeles för mycket spring och folk 
i korridoren när man försöker jobba. Det räcker med att vi är typ 8 pers mer än vad vi skulle 
behövt för att effektivt jobba ett eftersläpp och av den anledningen springer in i varandra 
hela tiden, att massa fyllon är i vägen och lämnar sin skit i vägen gör det inte mycket bättre. 

Slutord 
Bara för att saker ändras betyder det inte att det blir bättre. Bara för att saker görs på 
samma sätt betyder inte att det är rätt sätt att göra det på. Vissa delmoment tåls det att göra 
ändringar på för att de som ska göra det har mer erfarenhet/tycker om att göra det på ett 
specifikt sätt, andra delmoment bör stanna det samma. 
 



Förra året testade vi (jag) ny tryckteknik, i teorin var det en bättre teknik men i praktiken var 
det ett helvete att göra rätt, det tog längre tid per glas, samt hade en annan 
torktid/härdningstid än bara akrylfärg vilket inte hade räknats med så det sket sig lite grann 
både där och i själva printandet av trycken (jag hade sönder den fina printern i biblioteket på 
grund av blotet) då färgerna inte blev helt rätt, vilket delvis kan ha berott på de printers som 
användes och delvis på att de “tryckpapper” som användes inte var av särskilt bra kvalité, 
tyvärr, även om jag faktiskt testade printers och papper innan så blev det en stor skillnad när 
jag sen behövde printa mer än bara ett “test” ark. 
 
I år testade vi ny teknik angående tallrikarna, slipa istället för att skrubba. Det funkade inte 
heller lika bra; det tog längre tid än att bara skrubba tallrikarna, det tycktes ur mitt perspektiv 
som att ett större antal av tallrikarna möglade än förra året,  
 
Nytt för i år var väl också hur matkön var strukturerad om jag inte minns fel, minns inte riktigt 
förra årets blot av någon anledning. Årets matservering tror jag dock ändå var en förbättring 
över hur matserveringen har fungerat tidigare år, så stort plus på den. 
 
Hindsight is 20/20. Dra lärdom av allt som skett, allt mellan hantering av påverkade 
personer, servering av mat, planering av mat, allt administrativt arbete före och efter ett 
event, hur en sittning ska/kan funka, vilka saker som har fungerat bra, vilka saker som har 
fungerat mindre bra, vilka saker som inte har fungerat alls, etc. Man kan lära sig någonting 
nytt varje dag. 
 
 
Bilaga C 
Numrerad från vänster till höger. 

 
 
Bilaga D 
8.1.4    Efter Uteslutning 
 
Medlem som har blivit utesluten enligt 8.1.3, ska bli informerad om detta direkt personligen 
eller via ett telefonsamtal från QM eller vQM. Personen som har blivit utesluten måste följa 
dessa riktlinjer: Hen är inte längre en Qmiskare, dvs. inte medlem i Qmisk. Hen har rätten att 



behålla sina profilföremål (overall, tröja, handduk och allt annat som tillhör Qmiskare), dock 
skall hen helst inte använda eller ha på sig någon av dessa profilföremål under publika 
event. Hen måste också se till att ta bort marskalksmärket från sin overall och returnera det 
till QM eller vQM genast.  
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