
QMM#2 2019-03-05 
Åh vad jag älskar majs! 
 

1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

18:04 
 

1.2. Val av mötesordförande 
Martin Falke vald 
 

1.3. Val av mötessekreterare 
Joakim Fridlund vald 
 

1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
August Hafvenström vald 
Adam Rosell vald 
 

1.5. Adjungeringar 
 

1.6. Mötets behöriga utlysande 
26/2-10 

1.7. Anmälan av övriga frågor 
AG märke 

1.8. Godkännande av dagordning 
Godkänt 

1.9. Föregående mötesprotokoll 
Bordlagt 

 
2. Meddelanden 

2.1. QM [Qlubbmästare] 
- Incident torsdagspuben 28/2 
- Blotet budget 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
Förslag från Valborgsfamiljen: Vill Kistan 2.0 synas i Valborgaren mot att vi 
ger familjen mat när de kommer på besök och att vi ställer upp med 
bussvärdar i en buss.(Anting med tmeit eller bara Qmisk).  
 

2.3. SkM [Skattmästare] 
Betalkort lösta till QM. 
Vi behöver ha bättre koll på internrep. 

2.4. SM [Spritmästare] 
JOARS finnes. 
Ska beställas grejer efter tentaP. 
Fever tree tonic les go 
 



2.5. DM [Dokumentmästare] 
Nej 
 

2.6. NM [Nätmästare] 
Nej 
 

2.7. IM [Inköpsmästare] 
Bilen är tillbaka så kan åka och köpa det som behövs. 
 

2.8. INM [Incestmästare] 
Qmisk invaderar är najs. Majk har bra idéer.  
Förslag att åka till Kokpunkten i Västerås 
Förslag att åka till Boda borg. 
 

2.9. KM [Köksmästare]  
Inte så mycket 
Knivar slipas tills Aron är klar med hemsidan. 
 

2.10. PM [Pyntmästare] 
Ovvar är på väg. 
Röda hoodies ska skickas tillbaks pga. skitfula. 
Slägganmärken gjorda.  
 

2.11. PrM [PR-mästare] 
Sammanfattning: PrM är lite dålig 
 

2.12. VM [Vaktmästare] 
Ska skriva ner hur mycket bänkar och bord som har beställts för en gångs 
skull till Blotet 
 

2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
Det var bättre förr 

 
3. Bordlagda ärenden 

 
4. Rapporter 

4.1. THS Pubråd (25/2) 
S har börjat nyttja möjligheten att spontan som fan. 
Freddiboii hade möte med FEST ansvarig människor/människa på KTH. De 
verkar inte veta så mycket. Fett veligt om vad de faktiskt vill göra med 
spontanöppning och SBA blanketten erkänns vara keff men det händer 
fortfarande inte mycket på den fronten. Det har pratats om att göra om 
systemet för SBA.  
 
 

4.2. KMR V (5/3) 
- Tog upp det som hände i torsdags 
- Valborgarna säljs i en vecka fr.o.m. 15/4 



- Kort snack om reglerna för betalningsskyldighet - inget uttalat 
missnöje 
 

5. Festformalia 
5.1. Kommande fester 

 
Tentagasque #3 St. Patrick’@ Day Ed. (16/3) 
Oklart tagg. 
 
Open Caps (17/3) 
Ja 
 
ITK LAN 0x2E (22-24/3) 
Tagga LAN. 
Quazi kör ev. 
 
Slägganprovning (30/3) 
Tagga. JOAR tror det blir askul. 
Det var bättre förr. 
 
Nubbedraget (30/3) 
LUL 
 
LäS Vegas-sittning (30/3) 
 

 
  Vänskapssittning med FEST Pru & NKM (5/4) 
  HYPE SÅ IN I HELVETE. 
  DET BLIR Svensk sommartema. 

Qmisk fixar huvudrätt och efterrätt. 
PrU är spritansvarig. 
NKM fixar rosé. 
Ta med vatten. 
BOOMIS ska med. 
 
Marskalksittning TMEIT (6/4) 
MLG tema (3.0). 
 
Vårkryssen (7/4 - 9/4) 
Only for hardcore fam 
 
Berzelii (11-13/4) 
Kemis roliga grejer. Dag 3 är en sittning samt brunch innan. Finns Qmisk 
invaderar-event uppe. 
 
Game of Thrones-sittning DISK (13/4) 
Dagen innan GoT släpps 
 



Valborgspubrundan (28/4) 
Söndag, 2 dagar innan valborg. 

 Fridlund och Quazi löser en buss. Get on it or get lost son. 
 Alltid premiär för nya Släggan och Spiken. 
 ~346 sålda släggan förra året. Slå det era jävlar. 
 

Omfesten - NF (4/5) 
Konstig sittning. 
 
Sjörövar-sittning - JF (4/5) 
Det kommer bli kul 
-JF 
 
FadderINternatet (4/5-5/5) 
Det kommer bli kul 
-Dalarna 
Är på Barnens ö, granö gård 
Sök fadder!!!!11!11one!1one!! 
Ansökan stänger 29/4. 
 
 
FUCKING AG WOOOOOHOOOOOO 2.0 (9/5 - 12/5) 
O maj focken g0d hajjpp. 
Det blir dyrare i år. 
Onsdagen är inte öppen. 
Finns pool. 
Intern intresseanmälan kommer upp via formulär snart 
 
Squvalp (11/5) 
Dumt datum 
Rålis. 
 
6/6-sittning - SUS KM (6/6) 
Helt ok sittning. billig och bra mat 
 
Qmisk till AZERBAIJAN (Prel. 14-29/7) 
Datumet behöver spikas asap. 
 
 

5.2. Festade fester 
 
Internfest (26/1) 
Det var inget folk. Alls. 
Sent utlyst pga. oklarheter kring bokning. 
 
Midvinterblot (9/2) 
Ex blev överserverade. 
Ingen från Qmisk på beskhävet. #KRENGKT. 



 
Plums (9/2) 
- 
 
NF Open (16/2) 
Melik och Ärke är för dåliga. 
Malek kom 2a 
 
Insup (23/2) 
Det var en dag. 
Kul - Bowski. 
Burkar är livet, ska se över leken (våldsamt). 
Ha en person som ser till att alla kommer fram. 
Kidnappningen kan göras annorlunda för att undvika ångest. Vara tydligare 
med vad som händer även om det ska vara hemlighetsfullt och ge info om att 
om det slutar vara kul på något sätt så säg till. Det ska vara kul. Förtydliga att 
ögonbindeln kommer vara på ett tag och det är okej att ta av den när som 
helst. 
Kanske bör catra mat för att alla ska äta på samma ställe. 
Att man ska ta med sig pass kan bli problematiskt att man får informationen 
för tidigt. Se över rutinen för pass om det tillför något och/eller om vi ska göra 
en större grej av det. 
Gin-yogan behöver ha större mängd tonic i sig. 
Hade varit roligt med någon lek på internfesten i Kistan. 
 
Ostskiva (23/2) 
- 
 
Syndafloden (1/3 - 3/3) 
JOAR lyckades ta sig dit tillslut. 
Rätt röj. 
 

6. Besluts- och diskussionspunkter 
6.1. Val av poster 

6.1.1.  vice Spritmästare 
Melik nominerad. Melik accepterar. 
Daniel kandiderar. 
Johanna nominerad. Johanna accepterar. 
Melik valdes. 
 
 

6.2. Ändring i reglemente angående betalningsskyldighet (QMM #3 + QMM #4) 
Kommer tas fram förslag till nästa möte 
 

6.3. Qmisks 25-årsjubileum 
6.3.1. Förslag 

Osqvik 31/5-1/6. Gamlingar erbjudit sig att betala hyran (prel. bokat). 



T.ex. finsittning ena dagen och fulsittning/häng andra dagen.  
 

6.3.2. Datum 
31/5-1/6 
 

6.3.3. Upplägg 
Fin-fulsittning 
 

6.3.4. Plats 
Osqvik 
 

6.4. Utvärdering av Inval/Kriterier (5.3 i Reglemente) 
Styrdokument bör upprättas för Invalet så att det finns en struktur som går att 
förhålla sig till. Invalskriterierna i Reglementet vid punkt 5.3 bör också 
undersökas om de skall revideras. 
Joar (ansvarig), Erik, Viktor i en projektgrupp som skall ta fram underlag till 
nästa QMM, ta fram ett utkast på styrdokument samt anteckningar kring 
reglementet. 
 

6.5. Slägganprovning upplägg 
JOARs underlag 
Hemlig färdig Släggan - Qlubbmästarna och Spritmästarna bestämmer 
detaljerna. 
 

6.6. Slägganmärke 
Nr. 1 vald. Se Bilaga 1. 
 

7.  Övriga frågor 
7.1. Cornelia - AG-märket 

Ser bra ut. Fridlund löser detaljer 
 

8. Slutformalia 
8.1. Nästa möte 

23/4 18:00 
 

8.2. Mötets avslutande 
21:24 

 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Mötesordförande      Mötessekreterare 
 
 
__________________________    __________________________ 

https://docs.google.com/document/d/1B6v0OZmsqTKUHc6mkK7LA0N8vp-3y-KPDMCie1AM7Ew/edit?usp=sharing


Namn        Namn 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Justerare       Justerare 
 
 
__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
Närvarolista 
Från 1.1 
Oscar Meyer 
Martin Falke 
Cornelia 
Fridlund 
Aron 
Liam 
Adam Bowski 
Joar 
Daniel 
Sebastian 
Netanel 
Dalarna 
Mimmi 
Oliver 
Quazi 
Agge 
 
Från 1.5 
Michael T 
 
Från 2.1 
Johanna 
Tommie 
 
Från 2.2 
Wiki 
Gabriel 
 
Från 5.1 
Melik  



Bilaga 1 
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