
QMM#1 2019-01-22 
 
 

1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

Mötet öppnades 18:11 
1.2. Val av mötesordförande 

Martin valdes 
1.3. Val av mötessekreterare 

August valdes 
1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Adam C och Gabriel valdes 
1.5. Adjungeringar 

Ex adjungerades in med yttranderätt 
1.6. Mötets behöriga utlysande 

Mötet ansågs behörigt utlyst 
1.7. Anmälan av övriga frågor 

7.1, 7.2 
1.8. Godkännande av dagordning 

Godkändes 
1.9. Föregående mötesprotokoll 

Bordlagt 
 

2. Meddelanden 
2.1. QM [Qlubbmästare] 

Blotet, yay 
INternfest 

 
2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 

404 
 

2.3. SkM [Skattmästare] 
Kort 

 
2.4. SM [Spritmästare] 

Släggan beställd 
Cola, update kommer 
 

2.5. DM [Dokumentmästare] 
Ingenting. 

 
2.6. NM [Nätmästare] 

Anmälningar rullat på 
Maillistan borked 
Sidan verkar funka överlag 
 



2.7. IM [Inköpsmästare] 
Kollar upp vad som behövs köpas 
 

2.8. INM [Incestmästare] 
Inte så mycket, internfest på lördag, inte mycket planerat so far, lekar skrivs 
till Mimmi 
Qmisk invaderar, husbybadet nästa 

Kanske sittningar i fortsättningen 
 

2.9. KM [Köksmästare] 
404 

 
2.10. PM [Pyntmästare] 

Beställt merch, förhoppningsvis är allting rätt för sent att ändra, borde komma 
slutet av jan/början av feb, Blotetmärkena finns i kistan 
 

2.11. PrM [PR-mästare] 
Inte så mycket nytt 
PR kommer kanske veckan innan blotet 
 

2.12. VM [Vaktmästare] 
Beställt bord och bänkar till blotet 
Städskrubben välstädad under städdagen 
 

2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
Dåligt datum för blotet. 
 

 
3. Bordlagda ärenden 

Pass. 
 

4. Rapporter 
Pubråd #1 (3/1) 
 - KTH/väktarna vill som sagt ta bort spontanöppningar helt 
 - Alla mästerierna på pubrådet var ense om att det var en dålig idé 
 - THS för det vidare till KTH/väktarna 
 - Vid byte av SA, ring alltid väktarna och informera 
Studiesocialt råd (18/1) 
 - Bokning av Kistan fram till P3 klart 
 - Torka ugnar/värmeskåp och moppa runt/under faten bättre 
KMR IV (21/1) 
 - DISK vill ha jobbare till Ratatosk (finsittning) 23/3, tackfest utlovas 
 - Valborgsfamiljen presenterade sig, kommer postas på Facebook 
  
 

5. Festformalia 
5.1. Kommande fester 

Internfest (26/1) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-d6Dd48OpkmgDUGVg8iFYxb-vKOxm6BJkt69_rEERoBUMjU0Mk9VRzFCSzFITU5UQjMwSTFDUFZXRC4u


KIDBK, tema kommer? 
Midvinterblot (9/2) 

Promota mer, gogogogogogogogogogogogogogogogo 
Plums (9/2) 

Pass. 
NF Open (16/2) 

Det är caps, det är nice. Sladdis fyller år. 
Insup (23/2) 

Missa inte. Obligatoriskt. KIDBK. Info kommer. Lämna dagen obokad. 
Samt söndag. Och kanske fredag. Och måndag. 
Ostskiva (23/2) 

Pass. 
Syndafloden (1/3 - 3/3) 

Det är roligt. Nice om vi får många qmiskare att åka. Springa nakna 
runt en kyrka på natten. 
Open Caps (17/3) 

DISKs capsturnering 
Slägganprovning (30/3) 

Missa inte. Jättekul, jättebra, jättedronk 
Vänskapssittning med PrU & NKM (5/4 - 6/4) 

Osqvik. Tema diskuteras, kom gärna med idéer 
“Roligare än mottagningsosqvik” - Martin 2019 

TMEIT KMR-sittning (6/4) 
 tema? 
Vårkryssen (7/4 - 9/4) 

KIDBK, du vet att du vill 
Absolut Gotland (9/5 - 12/5) 

HYPE! Om ni inte ska gå gör ni fel. Finns fler stugor nu än innan. 
Pro-tip: Beställ spriten till bolaget på gotland. 

Squvalp (11/5) 
 Pass. 
Qmisk till Azerbaijan (?/6) 

Info kommer. juni/juli 
Vänskapsgrej EECS(?) 

Maj eller påsk eller något 
Bonda mer med data och media 
Var kul senast 
 

5.2. Festade fester 
Tanktömning hos JF (14/12) 

Ingen var där 
Karaoke pub hos KK (14/12) 

Ingen var där 
Nyår med Qmisk (31/12) 

Ingen minns att de var där 
Blev lite knas med maten, det gick till slut 
Miskommunikation med städning 
Förtydligande om vad som gäller angående städning/annat 



Planerad städning typ 2a 
Grevinnan och Betjänten, viktigt att titta på. 

Tentagasque 2 (12/1) 
Fusk från sittningsansvariga 

Skiweek Åre 2019 (12/1 - 18/1) 
Det var kul 
Större bastu, fler toaletter 
Boka privat istället för via skiweek, stor jävla stuga 
Åk nästa år, en vecka senare? 
Ät på fjällpuben 

 
6. Besluts- och diskussionspunkter 

 
6.1. Anmälan via qmisk.com 

För KMR-anslutna sittningar gäller att om du tackat ja då anmälan skickas in 
betyder betalningsskyldighet 
Reglementet ska uppdateras så att det meddelas vad som gäller 
 

6.2. Uppföljning Blotet 
 

6.2.1. Datum 
Lördag 9/2 
 

6.2.2. Mat 
Joar/Oscar 
Mailat kötthallen, köttet dyrare men blir nice 
Hot wings till förrätt 
Glass och frukt till efterrätt 
Mer bea, och ingen självtagning på bean 
 

6.2.3. Mjöd, alkfri punsch/nubbe 
Liam och Samuel 
Mjödet beställt, ska ringa i veckan för att dubbelkolla 
Sockerlag + godtyckligt, görs gärna några dagar i förväg 
 

6.2.4. Hybris (mobiltapp) 
Fredrik/Martin 
Freddieboi löser tapp om vi löser transport - bil med släp 

6.2.5. Märken 
Oliver 
Ligger redan i kistan. 
 

6.2.6. Glas 
Fridlund med Tommie/Gurt 
Det löses 
 

6.2.6.1. Tryck 
Agge 



Testa ny teknik, se hur det håller i diskmaskin. 3 olika designs 
 

6.2.7. Tallrikar 
Oliver 
De är klara, och uppskurna. De behövs bara hämtas 
 

6.2.8. Pris till tävlingar 
Oliver och Mimmi 
50/25/25 
Förklädnad / resten 
 

6.2.9. Bänkar och bord 
Adam 
Kommer torsdag, hämtas måndag 
30 bord 84 bänkar, litet ökat pris 
 

6.2.10. Grill 
Dalarna ansvarar, Meyer svetsar 
Ska vara lätt att köpa fat, ligger under sektionsbudget 
Någon (hehe) behöver hämta, för Någon har inte körkort 
Svets? Mike frågar sin bror 
Annars låna en grill? Om det får plats en 2,4-2,6 kgs köttbit 
 

6.2.11. Arbetskläder 
Jennifer och Samuel kollar om särkarna är hela/behövs tvättas 
(Prata med Truls) 
 

6.2.12. Hemsida och anmälningar 
Aron/Martin 
GDPR compliant 
174 externa anmälda as of right now 
Inlägg med lista, och vidareanmälningar 
 

6.2.13. Utökat tillstånd 
Ochar: Hundra skickade för över 1 vecka sen in ansökan för utökat 
tillstånd. Bör få svar denna veckan. Då tjötar jag med KTH:s 
festanmälningssnubbe. Så det ser nice ut. 
 

6.2.14. Ordningsvakter 
Martin har snackat med Bobban, kommer 3 st 
 

6.2.15. Pris 
300 kr 
 

6.2.16. Kassa+kortläsare 
Mandor löser. De står i spritis och han kommer innan för att 
provköra/om något behöver ändras 



Fixa kontantkassan 
 

6.2.17. Tonförande och Sittningshäfte 
Adam och Astrid 
Blir typ som förra året, de fixar sittningshäfte 
Requests skickas till Adam eller Astrid 
 

6.2.18. Dekor 
Behövs inventeras 
Bilder på hur tidigare års dekor satts upp finns i driven 
 

6.2.19. Personalinköp 
Netanel löser, snacks, etc 
Kanske försvinner, beror på budgeten 
 

6.2.20. Schema 
Martin fixar 
Håll utkik i aktivachatten 
 

6.2.21. Övrigt 
Inga hinkar i korridoren, ta illamående människor till toaletterna 
Vid slut av sittning, skit i bar och kök, lokalen har prio 
Blotetlåt bestäms soon(™) 
Aron fix scripts 
Inga dataloger eller norrmän till bäskhäfvet, väktarna håller koll på 
fyllenivån 
 

6.3. Utvärdering Qmisk 
Mer info kommer 
 

7. Övriga frågor 
 
7.1. 25 år med Qmisk 

Vilka ska jobba? 
Finsittning? 
Gamlingar hjälpa planera? 
Gamla tonförande? 
Skjuta salut 
Lokal? 
Uppskatta rimligt pris? 
 

7.2. Beskamelpub? 
Jubileum för beskamel 
Typ nej, kanske internfest 
 
 

8. Slutformalia 



8.1. Nästa möte 
QMI Blotet 5/2 
QMI Blotetutvärdering 19/2 
QMM 5/3 
 

8.2. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 20:30 

 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Mötesordförande      Mötessekreterare 
 
 
__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Justerare       Justerare 
 
 
__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
 
 
Närvarolista 
 
Martin 
Jennifer 
Mike 
Agge 
Pluto 
Liam 
Sladdis 
Aaron 
Gabbe 
Oliver 
Adam C 
Dalarna 
Adam R 



Netanel 
Johanna 
Tommie 
Taumich 
Oscar 
Melik 
Sebastian 
Mimmi 
Fridlund 2.12 
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