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1. Formalia 
 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

20:18 mötet förklarat öppnat 
 

1.2. Val av mötesordförande 
Michael 

 
1.3. Val av mötessekreterare 

Sebastian 
 

1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Martin, Oliver 
 

1.5. Adjungeringar 
Inga 
 

1.6. Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs vara behörigt utlyst 
 

1.7. Anmälan av övriga frågor 
Nej 
 

1.8. Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen 
 

1.9. Föregående mötesprotokoll 
Bordlagt 

 
2. Meddelanden 

 
2.1. QM [Qlubbmästare] 

Grönan var nice. 
 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
Bra 
  

2.3. SkM [Skattmästare] 
Ej närvarande 
 

2.4. SM [Spritmästare] 
Oliver ska ringa om gin inför mottagningen. 



 
2.5. DM [Dokumentmästare] 

Justerar förra protokoll osv. 
 

2.6. NM [Nätmästare] 
Nya Phöz hemsida öppen, allt rullar på 

 
2.7. IM [Inköpsmästare] 

Ej närvarande 
 
2.8. INM [Incestmästare] 

Grönan var nice.  
 

2.9. KM [Köksmästare] 
Ej uppgifter, grönan var nice! 

 
2.10. PM [Pyntmästare] 

Ej gjort något, idéer för olika inköp. kalsonger, förkläden. 
Stora inköp ger mer rabatt på ALLT, beställning efter invalet 

 
2.11. PrM [PR-mästare] 

Inget att skriva förrän onsdag v.1 under mottagningen. 
 

2.12. VM [Vaktmästare] 
Ej närvarande 

 
2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 

Ej närvarande 
 

3. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden 
 

4. Festformalia 
 
4.1. Kommande fester 

 
4.1.1. Sjöslaget 15/10 

Boka glenn hytter, finns formulär för bokning 
 

4.2. Festade fester 
 

4.2.1. Qult Sommarkollo 6/7 
Joar fick titel “Sämst i Caps” 

 
4.2.2. Qmisk Invaderar Gröna Lund 15/6 

Grönan var nice!! ide att använda gelatin till glenn-perioden. 



4.2.3. Jul-i-Juli 22/7 
Joar fick majs i julklapp. 
 

5. Besluts- och diskussionspunkter 
 
5.1. Midvinterblot till Midvinterblotet? 

Håll i tanken! 
  

5.2. Sofias förslagslåda (IncestLådan?) 
Aron jobbar på det. 
 

5.3. Ändringar på hemsidan? 
- Dokument på hemsidan med post beskrivning/förklaringar  
(länkar från titelsidan?)  
Alla instämmer, Aron ska börja jobba på det. 
 
- Jobbhistorik över åren så man kan dra ut (tex till Wraq nomineringar).  
Synligt eller ej? Ta upp på senare möte. 

 
5.4. Mottagningen 

 
5.4.1. Välkomstmeddelande 

Aron fixar! 
 

5.4.2. PR 
Aron fixar, be om hjälp om det behövs. 
 

5.4.3. Station på Saffari    (Ons v.1) 
Sebastian, Martin, Sofia intresserade.  
Förslag: Twister skiktning. Kapplöpning med skiktning. Juicedrinkar och testa 
olika saker. 
Bestämt: Kör twister skiktning och blanding av juicedrinkar 
 

5.4.4. Nämndpresentation  (Tor v.1) 
Sebastian kommer att prata men alla ska vara uppe på scen.  
 

5.4.5. Caps Pub                (Tor v.1) 
Sponsrat av Slagkryssaren, två dricka med mat. Martin (SA), 
Sebastian, Sofia, Aron, Oliver(Kanske). 

 
5.4.6. Ortscampus gasque (Tor v.2) 

Håll koll efter mer information, kan ändras. Var redo att ställa upp och 
jobba. 
 

5.4.7. Phözgasque            (Lör v.2) 
Sebastian (ansvarig). Oliver, Aron, Martin (vid behov) 



 
5.4.8.  N0lle-pubrunda (v3) 

Jobbare: Sebastian, Sofia, Oliver (reserv). 
Provisorisk drink/märke? 
 

5.4.9. Temadag (nolleuppdragsuppvisning) 
Inte färdigt men var beredd att hjälpa till. 

 
5.4.10. Vanlig Pubaktivitet   (v.4)  

Lösa arbetare inför mottagningen och sen schemalägga som vanligt. 
 

5.4.11. SA till eftersläpp n0llegasque (v4,  9/9) 
Martin reserv. Frågan går ut i chatten till ej närvarande.’ 
 

5.5. Hur ska vi jobba? 
- Förslag runt pubar 

● Skapa Pub chat senast måndag innan puben 
● PR ut senast måndag innan puben, helst en vecka innan 
● OM tema, bestäm tema senast en vecka innan så PR  kommer ut. Ett 

“planeringsmöte” med arbetare senast tisdagen innan puben (ska 
göras bra om tema vill implementeras) 

● Pub boss ansvarar för punkter ovan 
 

- Hjälp till med städning vid internfest. 
- Fyll i personalliggaren vid pub och gasque 
- Töm soporna under lunchen (om det inte är pub efter, vid behov)  
- Gör rent mikrovågsugnarna någon gång (under lunchen om det inte är pub). 

 
6. Övriga frågor 

 
7. Slutfomalia 

7.1. Nästa möte 
2017-09-05 18:00? 
 

7.2. Mötets avslutande 
21:51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
__________________________ __________________________ 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namn Namn 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Justerare Justerare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namn Namn 
 
 
 
Närvarolista 
 
Sebastian  
Oliver 
Martin  
Sofia  
Joar 
Aron 
Niclas 
Michael 
Fredrik kom vid purgnkt  2.4 


