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1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

18:09 
1.2. Val av mötesordförande 

Martin Valdes 
 

1.3. Val av mötessekreterare 
Samuel blev nominerad 
Samuel valdes 
 

1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Sofia blev nominerad, godtar 
Adam Rosell kandiderade. 
Adam Rosell & Sofia valdes 

 
1.5. Adjungeringar 

Ex adjungerades in med yttranderätt 
   

1.6. Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansåg det vara behörigt utlyst 
 

1.7. Anmälan av övriga frågor 
Daniels fråga 
 

1.8. Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen 
 

1.9. Föregående mötesprotokoll 
 

 
2. Meddelanden 

2.1. QM [Qlubbmästare] 
Kom ihåg att säga om ni ska va aktiva efter sommaren 
 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
Inget att säga 
 

2.3. SkM [Skattmästare] 
404 - not found 
 

2.4. SM [Spritmästare] 
Ordinarie: Brb 



Vice: Köpt Modus Hoperandi 
 

2.5. DM [Dokumentmästare] 
404 - Not found 
 

2.6. NM [Nätmästare] 
Ja 
 

2.7. IM [Inköpsmästare] 
Nope 
 

2.8. INM [Incestmästare] 
404 
 

2.9. KM [Köksmästare] 
Lagat mat till det här mötet. Knivarna hålls gisslan tills ny hemsida 
 

2.10. PM [Pyntmästare] 
404 
 

2.11. PrM [PR-mästare] 
404 
 

2.12. VM [Vaktmästare] 
404 
 

2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
Samuel: Info om styrelsens beslut kring s.k. ovveoskulder. De ska officiellt 
döpas om till troligen företagsmärket eller nollte märket, dock är detta ännu 
obestämt. En pamflett kommer medfölja varje ovve där information om ovven 
är inkluderad, inklusive info om märket. Vid försäljningstillfället får man välja 
om man vill ha märket på ovven. Om en person inte vill det tar den som säljer 
den bort den. För att ta ett av dessa märken från en person som upptäcker 
och inte bara låter det ske skall man kontrollera med personen att de vill 
skojbråka om det. 
Dalarna: Berättade att alla drives kommer standardiseras, detta inkluderar 
Qmisks alla drives. Detta kommer ta plats då sektionen går från binero till G-
suit. 

 
3. Bordlagda ärenden 

3.1. Förslag av tillägg i Reglemente under 6. 
Förslag 
Notera: Måste röstas igenom av majoritet med minst 1/2 av aktiva 
medlemmar närvarande på två varandra följande QMM (minst 7 dagar 
mellanrum). 
Mötet röstade igenom förslaget. 
 

4. Rapporter 

https://docs.google.com/document/d/1b_LW_4Y-LkHEFhpbLWhitPiRzay6eQDADGb6nDvedME/edit?usp=sharing


4.1. KMR VII 
TMEIT vann Bjuppen 
Info om VPR-retrospekt 
SNNC (Students’ Nobel NightCap) söker folk att jobba Nobelfesten: 
Anmälan aktuellt i höst någon gång 
Barutbildning inför festen, förfester samt tackfest m.m. som belöning 
 

5. Festformalia 
5.1. Kommande fester 

 
Qmisk invaderar park (25/5) 
Rålis 
 
Barbar-brunchen (30/5) 
Folk verkar taggade om andra är det. Snike och Sladdis ska gå. Kanske 
isfacklor? Börjar 11 pågår ett litet tag. 
 
Piratsittning hos JF (31/5) 
Ingen KMR anmälan. Lösenordet är KMR2019. 
 
Qmisk 25-årsjubileum Osqvik (31/5-1/6) 
QMs of past, present and future planerar info. Prel. 50kr fredagen bring your 
own BBQ. Lördag fin/ful sittning kavaj+ovve kanske 350kr. Troligen lite 
lugnare lekar under dagen. Smålekar under sittningen. Kankse gamlingar 
som berättar historier. Kanske får med gamla släggan. BYOB generellt. Bra 
om nån kan få med en extra grill. Boomis ska försöka följa med. Söndag 
måste alla va borta vid 10 för då är det efterfest för TP4 arbetarna. 
 
Tentagasque 4 - Allsång i Kistan (1/6) 
Samuel kommer förråda oss (gå). All by myseeeelf~~~ 

 
  6/6-sittning (6/6) 
  JOAR och Melik kommer gå. Verkar va mysterie tema 
 

 
 
Val-QMM + Internfest (15/6) 
Alla poster blir rensade och alla väljs på nytt. 
 
Midsommar i Kistan (21/6) 
Dalarna och Klaeng kommer hålla i det - fritt fram 
Midsommarstång a la förrådet 
 
Qmisk till AZERBAIJAN (14/7-28/7) 
13+ kommer åka. Tagga Azerbaijan 
 
Jul-i-juli med *fkm (??/7) 
Några verkar taggade. Inget datum än. 



Tidigare förfester har iaf varit nice. Festen minns ingen. 
 
QULT Sommarkollo / Du vet vad 
Kanske? 
 

5.2. Festade fester 
 
Alumnpub (25/4) 
Det gick bra. 1+ personer fick jobberbjudanden on the spot. KTHs 
representant visste inget :/ Skall försöka vara en varje termin 
 
THS Vårbal (27/4) 
Det var kul. Det var värt. Rekomenderas, 4/5 toasters. 
 
Valborgspubrundan (28/4) 
Nahh, dåligt gjort. Nån satte arons namn i häftet. Märket va felstavat. Extremt 
lyckat i kistan. Liam löser slägganpumpen. 
 
Capstastiska (3/5) 
Melik vann typ eller nått. För enkelt. 
 
Omfesten (4/5) 
404 - ingen qmisk 
 
FadderINternatet (4/5 - 5/5) 
Mindre uselt. Synnerligen kul event det där. Förra årets lokal va bättre. 
 
Cinco de Mayo (Ocharrrrrrrrrrrrr) Gasque (5/5) 
OcharrrrRRrrRrrRRrrRrR va inte där, sömn är bättre. 
 
Absolut Gotland 2.0 (9/5 - 12/5) 
AG va asbra. Levde upp till hypen. 6/5 toasters. Behöver planera ställen att 
dricka bättre så polisen inte blir ledsna i ögat. Finns utvärderingsformulär. 
Fokus måste va på festområdet så att Kneippbyn blir glada. 
 
Squvalp (11/5) 
Nej? 
 
BP turre (17/5) 
Galet bra. Sålde bättre än någon annan pub (bortsett från första släggan 
puben).  
 
Kistakampen (18/5) 
Dålig turnout. TMEIT younglings vann. Ostrukturerat, vinnaren behöver inte 
längre hålla i det själva. Vandringspris ska etableras. Kanske osqvik igen. 
Kanske kan använda pokaler som vi redan har. 
 
Kravallen (18/5) 



Hardstyle va inte hardstyle. Kul men inte hardstyle 2/5 toasters 
 
Paus 19:04 
Återupptogs 19:13  
 

6. Besluts- och diskussionspunkter 
6.1. Projektgrupp - invalsutvärdering 

Underlag 
 

6.1.1. Diskussion 
Utgår 
 

6.1.2. Beslut 
Utgår 
 

6.2. Wraqnominering - andra läsningen och röstning 
 Nominering 
 Mötet valde Michael Henriksson (Snike) till Wraq. 
 
 Mötet återöppnade 1.4 
 
6.3. Val av QMUX 

Martin godtar nominering. 
Daniel godtar nominering. 
Joar kandiderar. 
 
Mötet valde Daniel. 
 

7. Övriga frågor 
7.1. Lärarpub - Daniel 

Daniel har talat med David Broman som vill dra i, från lärarsidan, att ha en 
lärarpub. Erik anser att det bör gå via styrelsen. Behöver vi utökat? Bra idé! 
 

8. Slutformalia 
8.1. Nästa möte 

15/6 (val-QMM) 13.00 
 

8.2. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 21:31 
 

 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Mötesordförande      Mötessekreterare 

https://docs.google.com/document/d/1b-n4krnOCQbx-xFZQ0XkRPvROMzfn_dm9OSD9uZJR98/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1w1-e2zjkgOmEk-hkDQNEf3SrRVyIM6lrIhSbPV7K7Ng/edit?usp=sharing


 
 
__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Justerare       Justerare 
 
 
__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
Närvarolista 
Aron 
Daniel 
Erik 
Joar 
Martin 
Melik 
Netanel 
Oliver 
Oscar Meyer 
Samuel 
Sara 
Sofia 
Viktor Pedersen 
Oscar Persson kom vid punkt 1.6 
Jennifer kom vid punkt 1.6 
Michael Henriksson kom vid punkt 2.13 
Adam Rosell kom vid punkt 2.13 
Liam kom vid punkt 2.13 
Adam Caspary kom vid punkt 2.13 
Michael Arenander kom vid punkt 5.1 
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