QMM#1 2018-01-16

1.

2.

Formalia
1.1.
Mötets högtidliga öppnande
Mötet förklarades öppnat 18:05
1.2.

Val av mötesordförande
Michael valdes

1.3.

Val av mötessekreterare
Martin valdes

1.4.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Sebastian och Oliver valdes

1.5.

Adjungeringar
Ex adjungeras in med yttranderätt

1.6.

Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigt utlyst

1.7.

Anmälan av övriga frågor
- Sovplatser till personer som bor långt bort efter Blotet

1.8.

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen

1.9.

Föregående mötesprotokoll
Bordlagt

Meddelanden
2.1.
QM [Qlubbmästare]
Vänlig påminnelse att alla förväntas hjälpa till med städningen vid internfest.
Går man tidigare kan man göra sin del innan man går. Vi bör hjälpas åt så det
går fort.
Aron och Liam kommer att vara på Mottagnings Internatet 16/2 - 17/2. De
kommer på kvällen och jobbar Blotet men missar förberedelsern.
Boka upp er den 16:e och 17:e Feb för förberedelser inför Blotet och den
10:e.
Nytt sätt att festanmäla, no more paper

2.2.

vQM [Vice Qlubbmästare]
Har alla fått acces eller något acces krånglat?

2.3.

SkM [Skattmästare]
Överlämning skedde

2.4.

SM [Spritmästare]
Kollade med André (ex-SM), Joars beställd, kommer typ en vecka innan
Blotet. Ska kontakta NKM om Hybris. Kanske beställa in ny lager från Dunder
& Krut.

2.5.

DM [Dokumentmästare]
404 (Överlämning sker imorn)

2.6.

NM [Nätmästare]
404

2.7.

IM [Inköpsmästare]
404

2.8.

INM [Incestmästare]
Överlämning skedde innan jul. Planerat inför internfesten 3/2 med KK

2.9.

KM [Köksmästare]
Kollat lite på Blotetmat och funderar på potatisgratäng i år igen. Lär vara
enklare och även om det är bökigt så är det uppskattat. Köpt en (egen)
knivslip, kommer kunna slipa Kistans knivar.
Eventuellt sallad eller något sorts bröd till förrätt på Blotet.

2.10.

PM [Pyntmästare]
Hållt på en hel del med QMISK-kläderna. Ej beställt än pga det är problem
med kalsongerna. Blotetmärket är beställt, så det kommer i tid i år. Kläderna
kommer i slutet av januari, kommer behöva bärhjälp.

2.11.

PrM [PR-mästare]
Instagram startad, gå in och följ @QMISK. Preppat lite PR för Blotet med
fräna bilder osv.

2.12.

VM [Vaktmästare]
404

2.13.

Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]
Bänke: Ni behöver inte vara rädda, kökslåtstraditionen fortsätter! Letar för fullt
efter årets bidrag! :D

3.

Bordlagda ärenden
Mötesprotokoll QMM#8 2017-10-31
Bordlagts

4.

Rapporter
4.1.
KMR
Frågor från Läs KM om hur andra mästerier hanterar relations förbud med
aspiranter till mästeret.
Märken finns från diverse sittningar!
VPR 22/4

5.

Festformalia
5.1.
Kommande fester
Bastu (17/1) - Joar är taggad på att grilla i förväg om intresse finns +
extrachat
(Q)Riga med vänner (19/1) - Kom ihåg att ta Instagramvänliga bilder /Mimmi
Skiweek (21/1) - Finns en i Vemdalen (Joar) och en i Åre (resten), Joar vill ha
skypekonferens med Åre-Skiweek.
Internfest, med KK (3/2) - Kajsa planerar
Midvinterblot (17/2)
Finsittning hos NFKM (24/2)
Husetsittning hos JF (9/3)
Open Caps hos DISK (18/3)
Mar(24/3)skalksittning hos NFKM (24/3)
Marskalksittning hos DISK (7/4)
Nubbedraget fkm (14/4)
Vårkryssen till Riga (15-17/4)
Omfesten NFKM (5/5)
KMR-sittning med JF (5/5)
Tanktömning hos JF (1/6)

5.2.

Festade fester
Internfest med TMEIT (16/12) - Lite dåligt med städhjälp men annars var det
bra. Joar: den där chilivodkan va ju inte så farlig.
Nyår med Qmisk (31/12) - Kul och instagramvänligt, bra städat pga
omständigheterna.
Tentagasque 2 (13/1) - Bra. Kajsa är generös med kapsyler.

6.

Besluts- och diskussionspunkter
6.1.
Val av vice Inköpsmästare
Någon som är intresserad av posten?
Samuel kandiderar
Samuel valdes.
6.2.

Matansvarig till KMR 22/1
Oscar?? Oscar. Grillspett, typ. Blir provning efter. Martin, Truls och Melik
hjälper med maten.

6.3.

Sätta upp en intern Qmisk wiki?
För att spara kunskap och ha info från tidigare år. Martin snackar med Aron,
intresse finns.

6.4.

Jobba extern event i Kistan
Mandors gäng (10/2) - Joar (teknisk SA), Oliver (faktisk SA), Liam
PQ - PromenadorQester (3/3) - Samuel
Kårspexet(24/3) - Martin

6.5.

Uppföljning Blotet
6.5.1.
Mat
Potatisgratäng, undvik för såsigt. Ska kolla på eventuellt extrapris på
kött. Antingen sallad eller bröd med röra. Efterrätt obestämd.
6.5.2.

Mjöd och alkfri-nubbe och punsch, hybris
Mjöd beställd kommer vecka 6. Alkfri nubbe/punsch letas recept.
Hybris ska kollas upp den här veckan.

6.5.3.

Glas
Ska beställas från IKEA igen och hoppas att de lyckas i år.
6.5.3.1.
Tryck
Transferark ska köpas in, men behöver pengar. Fixar någon
gång i veckan och testa i diskmaskin.

6.5.4.

Tallrikar
Fanns intresse hos gamla att följa med. Oliver, Johan, Joakim och
Joar kan följa med. Fredrik ska kolla med folk och köra de på onsdag
morgon samma vecka (14/2). Två stycken nakna tallriksrengörare
behövs, Joakim är frivillig och anmäler Johan som frivillig.

6.5.5.

Märken
Beställda och på väg.

6.5.6.

Pris till tävlingar
Kolla på idéer tills senare.

6.5.7.

Bänkar och Bord
Alphonse skulle beställa och har snackat med Tommie.

6.5.8.

Arbetskläder
Samuel kollar i veckan.
Hemsida och anmälningar
Aron har troligtvis fixat, nedräkningen är uppe midvinterblot.se med
speciella features.

6.5.9.

6.5.10.

Utökat tillstånd
Typ ordnat

6.5.11.

Ordningsvakter
Fixat

6.5.12.
Midvinterblot till Midvinterblot
Upptagna. Prata med dem tidigare nästa år om man vill ha dem. Melik får
spinna loss.
6.5.13.

Blotetpub 25/1
Martin, Sebastian sitter med datorer för att ta anmälningar.

7.

Övriga frågor
7.1.
Sovplatser till personer som bor långt bort efter Blotet. Exakta tider för
städning bestäms typ sista mötet.

8.

Slutfomalia
8.1.
Nästa möte
Tisdag 2018-02-27 18:00
8.2.

Mötets avslutande
Mötet avslutades 19:22

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista
Michael
Sebastian
Joakim
Liam
Oliver
Samuel
Joar
Oscar

Kajsa
Mimmi
Fredrik
Martin
Melik
August
Viktor (Wiki)

