
QMM#5 2018-07-28 
 
 

1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

Öppnat 13:41 
1.2. Val av mötesordförande 

Martin vald 
1.3. Val av mötessekreterare 

Oscar vald 
1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Sebastian och Fredrik valda 
1.5. Adjungeringar 

Ex har yttranderätt 
1.6. Mötets behöriga utlysande 

Ja 
1.7. Anmälan av övriga frågor 

Nej 
1.8. Godkännande av dagordning 

Ja 
1.9. Föregående mötesprotokoll 

Bordlagt 
 

2. Meddelanden 
2.1. QM [Qlubbmästare] 

Hämta nyckel från Martin ifall man vill vara på Osqvik från kl 13:00 Fredag. 
  Betalning för hyra via swish innan. 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
Taggad på mottagning 

2.3. SkM [Skattmästare] 
404 

2.4. SM [Spritmästare] 
  Beställer sprit och godsaker i mån av tid. 

2.5. NM [Nätmästare] 
Nya hemsidan har gitcommit och buggar 

2.6. INM [Incestmästare] 
Fixat lekar för camp osqvik, behöver eventuellt bärhjälp 
Klurat på lekar till glennmötet och övriga glenn events (pubrunda a la 
Kungshamra, halloween, kanske påt?) 
Planerat lite fest med andra mästerier framöver bla. (fest pru, MF pru, KK, 
FISQ/BBQ? fkm?, FÖRSLAG?) preliminärt ligger en tjej- vs killkväll 
inplanerad 
Killkväll: Röka cigarr, dricka whisky, strippor 
 

 
2.7. KM [Köksmästare] 



Har planerat mat till Osqvik, har inte slrivit ner recept än, ska göras när nykter 
och ickebakis. 
 

2.8. PM [Pyntmästare] 
Drömt om ett märke till nollepubrundan, görs snart. 
 

2.9. PrM [PR-mästare] 
Har en plan i huvudet för posters till motagningsonsdagen, glen sök osv. 
Eventuellt: tänkte göra “promo cards” på alla aktiva i qmisk och dela ut lite 
under sittningen på osqvik under mottagningen, med en QR att söka glenn. 
Fotar under camp osqvik, om nån inte kan närvara meddela mig.  
Eventuellt: på capspuben (fredagen) visa lite vad Qmisk gjort under året i 
form av bildspel.  
Jägerscarfar uppskattat, försöker hitta liknande saker i framtiden.  
Framöver: filma glennperioden mer så en fet film kan göras till nästa år 

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

Sebbe har fel 
 

3. Bordlagda ärenden 
 
3.1. Val av poster 

3.1.1. DokumentMästare 
Fridlund vald 
 

3.1.2. InköpsMästare 
Truls vald 
 

3.1.3. vice InköpsMästare 
Vakantsatt 
 

3.1.4. vice KöksMästare 
Vakantsatt 
 

3.1.5. vice NätMästare 
Vakantsatt 
 

3.1.6. vice SkattMästare 
Vakantsatt 
 

3.1.7. VaktMästare 
Alphonse vald 
 
 

4. Rapporter 
Inga rapporter att nämna. 
 

5. Festformalia 



5.1. Kommande fester 
 
Camp Osqvik (3/8) 
Wooho! Anmälan kommer nog idag. BYOB! Utom bäsk och punsch. Betala 
gärna så snabbt som möjligt. Alphonse vinner sovlek. 
 
Dunder och Brak (3/8) 
Samma dag. Joar är där. Osqvik är bättre. 
 
Sjöslaget (14/10) 
Bra å fixa Glenn hytt/hyttar snart. 
 

5.2. Festade fester 
Internfest (9/6) 
Kul. vQMs axel gick ur led men fixades med jägerscarfs. 
 
Gin-fest : Rule Brittania! (9/6) 
Joar tyckte det va kul. 
 
Boot Caps (29/6) 
Joar va där. 
 
Du Vet Vad/Visningsö (5/7) 
Joar va där. 
 
Jul i Juli (13/7) 
Joar va inte där. 
 

6. Besluts- och diskussionspunkter 
6.1. Wraq-nominering (andra läsningen, diskussion och röstning) 

Nominering 
Mötet beslutar att välja in Astrid till WRAQ. 
 

6.2. Mottagningen 
 

6.2.1. Info från INGEN 
Mottagning snart. 11/7 fadder grillning, 13/7 drar allt igång. Aron är 
stolt över Qmisk. Aron är taggad på RÖD mottagning.  
 

6.2.2. Info från NÅGON 
Prata med någon om du vill hitta på saker. 
 

6.2.3. Välkomstmeddelande (qmisk.com) 
Skriv till QM om ni har ideér. 
 

6.2.4. PR (posters osv.) 
Mimmi fixar, posters i lagom mängd och på ryggen. 
 

https://drive.google.com/file/d/13GxV68q1wtn7PW5BqsjJYOjnf0YQyj8r/view


6.2.5. Pub    (Mån v.1 - 13/8) 
Efter fältet. Vilka vill arbeta? Läggs upp på qmisk.com för anmälan av 
alla arbetspass. Gå om ni inte jobbar.  
 

6.2.6. Station på Saffari  (Ons v.1 - 15/8) 
Va inte Sebbe. Laptopen för anmälan tydligt ställd. Skikta shots, 
energi och leenden. 2 personer, Martin och Oscar preliminärt. 
 

6.2.7. Ortscampus Gasque  (Tor v.1 - 16/8) 
Troligtsvis i Kistan. Både Qmisk och TMEIT jobbar. Läggs upp på 
qmisk.com. Tagga till att knega! jobbare från ortscampus 
 

6.2.8. Caps Pub   (Fre v.1 - 17/8) 
Sponsrad käk och 2 dryck eller 4 läsk. Slagkryssarna sponsrar. 
Barstoppa folk vid minsta tvivel, var hårda. MYCKET folk. 150ish käk, 
sponsrat go nuts. 4 plats kvar till PHÖZ i lokalen.. 
 

6.2.9. Phözgasque   (Lör v.2 - 25/8) 
Sebbe får ansvara för PHÖZ, Sebbe är “frivillig” SA.  
 

6.2.10. N0lle-pubrunda  (Tis v.3 - 28/8) 
Vi har fått plats på Nymble. Oliver vill jobba. Kommer upp på 
qmisk.com. Kontakta Nymble vad och hur mycket vi vill ha. Ideér 
angånde märke och shot. BLåbärs pankasshot is a go. 
 

6.2.11. Vanlig pubaktivitet  (Tor v.3 - 30/8) 
Schemaläggs som vanligt. Om folk inte anmält sig till att jobbar 
kommer passet schemaläggas som vanligt. 
 

6.2.12. Vanlig pubaktivitet  (Tor v.4 - 6/9) 
Schemaläggs som vanligt. 
 

6.2.13. Nämndpresentation  (??? v.? - ??/?) 
Nån gång under mottagningen. Alla som är där ska upp med ovve och 
gärna Qmisk hoodie. INGEN har något emot att vi ska visa 
kallingarna. 
 

6.2.14. Glennperioden 
Snorkelhäv 
Göteborgschskämt tävling! 
Typ alla kan tänka sig ha 3 Glenn, Alphonse drog nitlotten med 
Sladdis och Snike 
 

6.3. Hur ska vi jobba? (liten upprepning från förra året) 
- Förslag runt pubar 

● Skapa pubchatt 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) 

● Pubboss 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). 

  - Se glada ut när ni jobbar (och börja varje pub med en beeésk) 
 

 
7. Övriga frågor 

            7.1       Mobil öltapp 
 Idé: Mer lämpligt privat köp. Kasta in ett intresseformulär i chatten. 
 

8. Slutformalia 
8.1. Nästa möte 

Bestäms senare. 
8.2. Mötets avslutande 

15:20 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Mötesordförande      Mötessekreterare 
 
 
__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Justerare       Justerare 
 
 
__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
Närvarolista 
14:07 Truls anländer. 
14:32 Gabbe anländer. 
14:38 Alphonse anländer. 
Martin 

https://m.clasohlson.com/se/%C3%96ltapp-Nordic-BeerTap-Party/44-2999


Oscar M 
Oliver 
Liam 
J Fridlund 
Samuel 
Aron 
Sebastian 
Michael H 
Fredrik B 
Harald 
Sara 
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