QMM#2 2018-03-20

1.

2.

Formalia
1.1.
Mötets högtidliga öppnande
18:05
1.2.

Val av mötesordförande
Michael Henriksson

1.3.

Val av mötessekreterare
Harald

1.4.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Liam och Mimmi

1.5.

Adjungeringar
Ex får yttrande och förslagsrätt

1.6.

Mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst

1.7.

Anmälan av övriga frågor
Inga anmälda

1.8.

Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen

1.9.

Föregående mötesprotokoll
Bordlagt

Meddelanden
2.1.
QM [Qlubbmästare]
Tänk på att inte dela ut farliga föremål som saxar, knivar, tändare mm på pubar.
Olyckor kan inträffa, om nån behöver ovanstående så utför det själv om ni har
möjlighet och tid.
Är det ok för alla om jag inte schemalägger mig själv på pubar framöver då jag har
mitt examensarbete att utföra? Kommer självklart att hjälpa till när jag kan :)
Pubar och internfester framöver, se till att ställa upp för varandra och hjälpa till. Vi är
ett mästeri, självklart ska vi festa och ha kul men vi är även här för att se till att alla
andra också kan ha kul. En snäll påminnelse, ingen utskällning :)

2.2.

vQM [Vice Qlubbmästare]
Okänd person bakom bar - var vaksamma på obehöriga.
Strul med festanmälningsystem, se QMISK-drive för festanmälningar ifall det
skulle behövas.

2.3.

SkM [Skattmästare]
Nytt kassaskåp för vitkassa.
Höras med Rasmus för inlämning av gamla sedlar.

2.4.

SM [Spritmästare]
Städa upp i spritis, kan behöva hjälp.
Ny släggan utvald.
Rusdrycks-beställningar gjorda.
För förslag för nya inköp se förslagslåda.

2.5.

DM [Dokumentmästare]
Det vanliga.

2.6.

NM [Nätmästare]
Fått tillgång till servern - mer kunnig än förr.

2.7.

IM [Inköpsmästare]
Handlade inför blotet.

2.8.

INM [Incestmästare]
404

2.9.

KM [Köksmästare]
Finns intresse för inköp till köket. Ska se med Rasmus. Skicka förslag till Joar,
helst via mejl.

2.10.

PM [Pyntmästare]
Kalsonger finns.
Designideér för nya slägganmärket finns. Visades upp mötet - den med
guldramen valdes, med violig-ish färg.
Wiki har gjort en ny “besudlad”-märke - visades upp på mötet.

2.11.

PrM [PR-mästare]
Börjat tagit bilder för QMISK-kalender med “grafiska” bilder.
Uppmanar att uppdatera information för maten varje pub.
Idé om spons-pub. Med bl. a slushie eller glassmaskin.

2.12.

VM [Vaktmästare]
404

2.13.

Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]
Återinföra ‘Centurion’-traditionen med tillhörande minnesmärke, även Cips

3.

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden

4.

Rapporter
4.1.
KMR
Bindande anmälningar kommer införas framöver.

5.

Festformalia
5.1.
Kommande fester
Tjällossningen ´18 (23/3)
Marskalksittning hos NFKM (24/3)
Insup (31/3)
5.2.

6.

Festade fester
Bastu i bastun (17/1) - Joar gick back på burgare
Internfest med KK (3/2) - “det var kul”
Plums (10/2) - mycket data som inte var jätte sociala
Midvinterblot 2018 (17/2) - Wiki är glad
Osquarssittning (24/2) - inställd
Syndafloden ´18 (2/3) - det var naket och roligt
NF Open (3/3) - Melik var ensam
Husetsittning (9/3) - ingen närvarande
Slägganprovning (10/3) - mysigt men var lite opepp pga tentor
TG3 (17/3) - Gabbe tappade sin ovvearm
Open Caps (18/3) - “gött”, Melik och Fridlund ensamma vinnare

Besluts- och diskussionspunkter
6.1.
Utvärdering Blotet
6.1.1.
Mat
Gör mycket mer veganmat, veganer verkar inte anmäla
sig/spontanveganer dyker upp
●

Ha någon som serverar sås, bean gick åt mer än dubbelt så fort när
folk får ta själva. Ha alltid extra bea bara för att, verkar uppskattas

●

Tofu är jävligt skevt att grilla, hört att oumph ska vara en grej, kan
pröva det nästa gång

●

Servera förrätt på bröd funkar bra för servering, lätt att lägga upp,
brödet blir kallt dock, inte allt för illa imo

●

Skriv ut vad speckosten är så folk slipper fråga

●

Tror det är bättre att någon ansvarar för vegmat själv, svårt att hålla
koll på både veg- och köttmat samtidigt
Hörde att det var några som inte fick mat, vet inte vad som hände där,
var ute och serverade backning tills det var slut på folk. Plockade in en
bunke köttbitar åt personalen när ingen mer verkade vilja ha.
Tacksamt att samtliga hjälpte till med maten.

6.1.2.

Dryck
Joars tog i princip slut, sålde bra.
11 fat joars till 190 personer räckte bra.
6.1.2.1.
Hybris
Extra kyl rekommenderas för att förvara dryck.
Tänk på att när det är stor pub att inte låta folk förvara vad som
helst bakom baren. Finns en garderob.
Var ute i god tid, första kontakt strax efter årsskiftet, när det
gäller att boka hybris.
Nymble hyr in kylar på större event, hör med dem om det
skulle finnas behov.
6.1.2.2.
Kassa
Fick lathund.
Glöm inte att tömma den nästa gång.

6.1.3.

Glas
IKEA krånglar. Enklare att åka dit och hämta.
6.1.3.1.
Tryck
Tack Agge och Wiki.
Gick smidigare i år än förra.
Små detaljer var pilligt.

6.1.4.

Tallrikar
Gör det så sent så möjligt för att undvika mögel. Försök göra utrymme
mellan varje tallrik när det ska torkas.
Presenning rekommenderas starkt.
Skogsgubben har pensionerat sig. Prata med Sebbe inför nästa år.

6.1.5.

Märken
Tänk på andras nyår. Beställa innan vårt nyår och glöm inte att byta
år.

6.1.6.

Tonförande och Sittningshäfte
Fint sångblad, bra jobbat Astrid. Gärna en kontaktperson som har bra
koll på köket för ev. frågor. Bättre struktur på hur info ska förmedlas

6.1.7.

Bänkar och bord
Felbeställning - fanns “dubbelt så mycket” bänkar och några färre bord
än föregående år.
Tänk på trösklar när bord och stolar ska förvaras i en lokal. Förstördes
i år.

6.1.8.

Dekor och arbetskläder
Tack Trulls, lånar gärna nästa år igen
Tvätta särkarna, fanns blodspår.

6.1.9.

Tävlingar
Ge också själva priset till vinnaren.
Köptes på “handfaste” på Västerlånggatan
Ha extra koll på de som ska bäskhävfa.

6.1.10.

Ljud och ljus
Tack Melik - folk uppskattade dig.
Ha kontakt med SMN så löser det sig.
Blotetlåten ska höras överallt där personal är (ish).

6.1.10.1.

Spellistor
Fungerade bra. Gör spotifylistor där alla kan lägga till låtar.

6.1.11.

Ordningsvakter samt accesser till dem
Ring Bobban så löser det sig.

6.1.12.

Garderob + Förvaring av möbler
Ha dörren uppe vid början, låt pipande dö ut. Ha stängd dörr under
själva eventet.
“Uteslussen” - kolla upp.

6.1.13.

Utökat tillstånd
Var ute i god tid pga byråkrati, rekommenderas innan nyår.

6.1.14.

Inköp
Använd kortet och undvik veg-billys.
Snack för personal uppskattades. Grossen har billigt godis.
Krav: riktigt kaffe.

6.1.15.

Anmälningar
Månad innan blotet hålls releasepub, en vecka efter ska betalningar
vara inne.
Senast en vecka innan Midvinterblotet ska personer avanmäla sig.
Gör ett bra system för avnmälningar.
I anmälan tag bort “BBQ” som default. Och gör det ett obligatoriskt
krav att ange mästeri.

6.1.16.

Budget
Gick inte ihop sig, ca 800kr back.

6.1.17.

Schema
Svårt att hålla sig till schemat.
QM o VQM blev inte “CP-damppackad” vid utsatt tid.

6.1.18.

Övrigt
Blotet-bingo var succé. Gör olika brickor till nästa år.
Bestäm hur det ska städas innan.
Kolla efter ifall access innan 07:00 går att fixa för förvaringslokal för
möblerna.

6.2.
VPR
Söndag 22 April, valborgare sälj på luncher i Kistan
6.2.1.
Arbetare
Joar, Mimmi, Liam, Martin, Oschar, Harald, Gabbe
● Förberedelser
● Öppettider 12-17
● Städning med gratis Släggan och Spiken
● Joina resten på pubrundan
7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

8.

Slutfomalia
8.1.
Nästa möte
2018-04-24 18:00
8.2.

Mötets avslutande
19:53

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista
Joakim
Oscar
Joar
Astrid
Melik
Oliver
Mimmi

Liam
Gabbe
Michael
Sebbe
Martin
Harald
Victor

