
QMM#5 2019-06-15 
 
 

1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

Mötet öppnat 13:16 
 

1.2. Val av mötesordförande 
Martin vald 
 

1.3. Val av mötessekreterare 
Netanel vald 
 

1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Agge & wiki valda 
 

1.5. Adjungeringar 
Ex har yttranderätt 
 

1.6. Mötets behöriga utlysande 
Anses behörigt utlyst 
 

1.7. Anmälan av övriga frågor 
nope 
 

1.8. Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner 
 

1.9. Föregående mötesprotokoll 
bordlaggd 

 
2. Meddelanden 

2.1. QM [Qlubbmästare] 
Martin vill säga tack för detta år som QM. Ta hand om Netanel och Melik, tagga 
glenn! 
 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
Besviken att inte få ett nytt smeknamn som Oscar major!, Kommer skriva en 
code of conduct för att inte det ska bli en repetition från den senaste glenn-
perioden, ska kontrolleras under nästa Qmm. Var inte snäll! 
Tack för i år! 
 



2.3. SkM [Skattmästare] 
Det finns pengar att räkna, nya ansvar att komma. Detta är nya skattmästarens 
ansvar.  
 

2.4. SM [Spritmästare] 
Det finns lite sprit kvar, kommer göra en överlämning med den nya. Hjälpa till 
med inköp under mottagningen. Fördelningen mellan QMISK och TMEIT går att 
45 - 55 ish.  
 

2.5. DM [Dokumentmästare] 
 
404 - not found. 
 

2.6. NM [Nätmästare] 
Gjort något!!! Brickat så vi bara har 1 server kvar. Swish implementering ny för 
denna period. 
 

2.7. IM [Inköpsmästare] 
meh 
 

2.8. INM [Incestmästare] 
Gjorde lekarna för Osqvik, med lite hjälp av Snike för roliga öl spelet 
Studentmotivatorn. 
 

2.9. KM [Köksmästare] 
Spara inget för ikväll, nej spara för Samuel som komme vara här varje dag. 

2.10. PM [Pyntmästare] 
AG - Märket sålt bra, det finns några kvar om någon vill köpa. 

2.11. PrM [PR-mästare] 
Har lite planerade poster att sprida ut för att folk ej ska tröttna 

2.12. VM [Vaktmästare] 
404 - not found. 

2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
Good work, keep it up.  
Det var bättre förr - Agge 2019 

 
3. Bordlagda ärenden 

meh 
4. Rapporter 

Elise och Ivar nya övermarsalker till SSCO. 
5. Festformalia 

5.1. Kommande fester 
Qmisk Internfest (15/6) 
Minibeerpong med Karaoke ! 



Grillad högrev, med lite rotfrukter. 
Det blir efterrätt :D:D:D:D:D:D (+efterefterrätt) 
 
Midsommar i Kistan (21/6) 
Lite dropp in enligt Dalarna, det blir mat och kul! 
Fråga Dalarna eller Klaeng om mer info 
 
QULT Sommarkollo / Du vet vad (4/7-7/7) 
Prata med Joar om ni vill veta hur det är 
 
Qmisk till AZERBAIJAN (14/7-28/7) 
Dit ska jag åka - Martin 
Folk är taggade!!!! 
 
Jul-i-juli med *fkm (??/7) 
Inget datum än, återkommer snart. 
Netanel kollar. 
 

5.2. Festade fester 
Qmisk invaderar park (25/5) 
Riktigt kul! Blev sol. 
 
Barbarbrunchen (30/5) 
Snike dog. Han målade fejkblod i ansiktet. Var kul! 
Alphonse dog. Märkena finns med Amie glömde dela ut dem på brunchen. 
 
Piratsittning hos JF (31/5) 
Bara gamlingarna var där 
 
Qmisk 25-årsjubileum Osqvik (31/5-1/6) 
Sjukt trevligt! Var inte röj-röj, mer mysigt. 7/5 för firman som levererade maten.  
 
Tentagasque 4 - Allsång i Kistan (1/6) 
Inte det bästa, inte det sämsta.  
Hur får en tag i TG 4 ( ni som har  3 / 4 prata med Martin). 

 
  6/6-sittning (6/6) 
  Rätt trevligt.  
 
  

6. Besluts- och diskussionspunkter 
6.1. Förslag av tillägg i Reglemente under 6. 

Förslag - Röstades igenom vid QMM#4, måste röstas igenom igen. 

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


För att ett förslag ska gå igenom, krävs det att det röstas igenom 2 ggr i 2 
separata QMM, med 7 dagars mellanrum med mer än 1 / 2 närvarande att 
rösta(relativ majoritet gäller). 
Mötet röstade för. 
 
 

6.2. Beprövning av medlemskap 
Detaljer kommer under mötet men är utelämnade i dagordningen av 
integritetsskäl. Personen i fråga har blivit informerad. 
 
Folk får information av Qm gällande fallet. 
Folk blir informerade kring anledning till beprövning. 
Person i fråga håller sitt försvarstal. 
Öppnad för fri diskussion startar. 
Röstning börjar(sluten omröstning) krävs 3 / 4 för att gå igenom med uteslutning. 
Röstningen är räknad och resultatet är: 
 

  Mötet har sagt att personen inte blir utesluten. 
Mötet återgår till punk 2.  

   
6.3. Val av poster 

6.3.1. SpritMästare 
Daniel - Vald 
 

6.3.2. vice SpritMästare 
Jennifer - Vald 
 

6.3.3. SkattMästare 
Gabriel - Vald 
 

6.3.4. vice SkattMästare 
Bordlagd till nästa QMM 

6.3.5. NätMästare 
Taumich - Vald  
 

6.3.6. vice NätMästare 
Aron - Vald 
 

6.3.7. KöksMästare 
Bordlagd till nästa QMM 
 

6.3.8. vice KöksMästare 
Bordlagd till nästa QMM 



6.3.9. InköpsMästare 
Major - Vald 

6.3.10. vice InköpsMästare 
Mötet väljer att vakantsätta denna post. 

6.3.11. IncestMästare 
Bordlagd till nästa QMM 

6.3.12. PyntMästare 
Cornelia - Vald 

6.3.13. PR-Mästare 
Cornelia - Vald 

6.3.14. DokumentMästare 
Gabbe - Vald 

6.3.15. VaktMästare 
Bordlagd till nästa QMM 

6.3.16. BeskAnsvarig 
Daniel - Vald 
 
 

7. Övriga frågor 
 

8. Slutformalia 
8.1. Nästa möte 

Netanel bestämmer 
8.2. Mötets avslutande 

Mötet avslutat 17:20 
 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Mötesordförande      Mötessekreterare 
 
 
__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Justerare       Justerare 
 
 



__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
Närvarolista 
1.1 
Oscar Meyer 
Martin 
Mimmi 
Liam 
Oliver 
Aron 
Sebastian - lämnande 6.3.6 
Netanel 
Daniel 
Cornelia 
Samuel - lämnade 6.3.5 
Joar 
Gabbe 
Wiki 
Gurt 
Agge 
 
6.2 
Snike  
Sebbe  
Jennifer  
Niklas  
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