
QMM#7 2017-10-03 

Åh vad jag älskar majs! 

 

1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

18:02 
 

1.2. Val av mötesordförande 
Michael.H 
 

1.3. Val av mötessekreterare 
Sofie 
 

1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Tommie och Gurt  
 

1.5. Adjungeringar 
Ex adjungeras in med yttranderätt 
 

1.6. Mötets behöriga utlysande 
Ja 
 

1.7. Anmälan av övriga frågor 
Nej 
 

1.8. Godkännande av dagordning 
Godkänds 
 

1.9. Föregående mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna 
 

 
2. Meddelanden 

2.1. QM [Qlubbmästare] 
Meddelande riktat till aktiva: Folk bör bli bättre på att svara på meddelanden 
om att jobba pub, och att faktiskt jobba pub istället för att gå på dem om man 
sagt att man inte kan jobba. Om man är less på att jobba så kanske man bör 
överväga att exa efter nyår. Gör en bra Glennperiod! 
 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
Vill ha hjälp att rigga inför innebandypub 
 

2.3. SkM [Skattmästare] 
Inga kommentarer 
 



2.4. SM [Spritmästare] 
Varit på Ö&W, drack massa gott! Snackat med klackbacken som eventuellt 
vill slå sig in på studentsveriges marknad. Provning? 
 
Det är flugproblem i Kistan. Se till att städa ordentligt, lämna inte öldräll vid 
tapparna. 
 
Köpt massa ny slägganbas! Aw yiss 

 
2.5. DM [Dokumentmästare] 

Samlat signaturer, gör en autografbok. :) 
 
2.6. NM [Nätmästare 

Servern lever, jag pluggar och har ingen fritid.  
 

2.7. IM [Inköpsmästare] 
404 
 

2.8. INM [Incestmästare] 
Planerade Glennmötet, planerar kommande internfest. Joar bossar över mat. 
 

2.9. KM [Köksmästare] 
Hjälper till att fixa mat till internfest, kommer nog vara SA också.  
 

2.10. PM [Pyntmästare] 
Har fixat märken för innebandypuben, alla får känna och klämma!  
 

2.11. PrM [PR-mästare] 
Alla pubar fram tills hockeypuben ligger uppe på facebook. Är fortfarande 
urusel på att stava. 
 

2.12. VM [Vaktmästare] 
Har köpt skärbrädor inför innebandypuben. Lite problem med tv:n men det går 
bra ändå, viiiisst? Behöver lista ut hur den ska skruvas ner om folk ska kunna 
spela bandy. 
 

2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
Vi vill styra gamlingpub, men vi vill inte göra det när QM vill att vi ska. Vi vill 
ha en fredag. 
 
Glenn har inget att säga. 
 
Wraq säger att det var bättre förr. 
 

 



3. Bordlagda ärenden 
Har vi några? Tro’nte dä 
 

4. Rapporter 
4.1. KMR I 

Det sas inte så mycket, folk räknade mest upp kommande event. Pastasallad 
och ölprovning med Nils Oscar. 
 

5. Festformalia 
5.1. Kommande fester 

5.1.1. Innternfest (7/10) 
Nu på lördag! Kom när ni känner för från 12.  

5.1.2. Sjöslagspub FEST Pru (13/10) 
Fredagen innan sjöslaget. Slutet event så man behöver anmäla sig 
innan. Anmälan finns troligen på deras fb-event. 

5.1.3. Sjöslagssittning NF KM (14/10) 
Sittning inför sjöslaget, platserna är nog slut?  

5.1.4. Sjöslags-CAPS (15/10) 
VI HAR MISSAT SILLIZEN! Det är 8 platser kvar till den och den 
börjar kl 9. 
 
Efter sillizen är det caps i Nymble. Det är en turnering, för att delta 
måste man åka påååht. 

5.1.5. Sjöslaget (15/10) 
Äntligen dags för sjöslag! Vi har nog en ledig plats om någon är 
sugen. Sparka på Snike för att claima! 
 
Kom ihåg att betala. Hyttbetalningen är ute, har inte skickat ut 
betalning för dryckespaket än men det kommer. Infon skickas via mail, 
har ingen info kommit så hojta till (och dubbelkolla så att din 
mailadress på qmisk.com stämmer). 

5.1.6. Champagne sittning (20/10) 
Bubbel hos JF! 

5.1.7. KMR-sittning F.E.S.T (21/10) 
??? 

5.1.8. Tentaqasque #1 (28/10) 
Efter tentorna. 

5.1.9. NF Halloweenfest (28/10) 
Vi tror att det är en sittning, men det är nog en fest. Kanske. Mer info 
kommer. 

5.1.10. Glennbastu (10/11) 
YAY! It iz sauna Glenn in Nymble. Det finns en risk att det finns öl. 
Gammelsläggan finns garanterat enl Adam (hoppas han…) 

5.1.11. Marskalksittning DISK (11/11) 
QM rekommenderar att inte sluta kröka efter Glennbastun så att man 
slipper vara bakis. 



 
Det är 2års-anniversary sen DISK hade rejäl (ofrivillig) bastufest så 
Qmisk kör på favorit i repris med temaenliga kläder. 
 
Mankini + ovve + “vem fan festar med byxorna på?” 
 

5.2. Festade fester 
5.2.1. Temadagssittning (2/9) 

Hollywood, n0llywood...  Fredrik tycker *nggghnn* 
 

5.2.2. N0llegasque (9/9) 
Snike såg bara halva av någon konstig anledning. Oliver konstaterade 
att bord är farliga. 
Inför kommande år får n0llan gärna sitta på rätt platser, åtminstone för 
speckost-folk. 
Qmisk hade lite kass koll på varandra under eftersläppet. Ta hand om 
varandra i framtiden! 
 

5.2.3. Glennmöte (13/9) 
Glenn: Det var skitkul! It was good! 
Stafetten var svinkul, kör den igen. 
Glenn och QM avslutade mötet med att sova i hissen. Tryckte på alla 
knappar som fanns och däckade nöjt. 
 

5.2.4. “Madrassrace” med TMEIT (22/9) 
God öl, den är fortfarande inte slut så det finns mer på lördag.  
 

 
 

5.2.5. Ovveqasquen (23/9) 
Lugnare i år. Gurt hälsar mäklarbricka. 
Synd att förfesten var dåligt uppstyrd. 
Glenn tycker thumbs-up. 
 

5.2.6. SMiSC 2017 (29/9) 
Jovars, det va la kul! Men lite dyrt. Fredrik inflikar med att man kan 
mygla sig in för 50 kr. Bra deal! 
Qmisk hade tre lag, Joar missade allt. :D 
 

6. Besluts- och diskussionspunkter 



6.1. Innebandypub 
Tommie fixar sarg men behöver mycket hjälp för att flytta skit. Oliver och Joar 
fixar. Bord, skärbrädor och tejp fungerar som sarg. 
 
Det har funnits event för puben på fb ett tag. Ska sätta upp posters i Kistan 
under morgondagen. 
 
Oliver har fixat märke, kostar drygt 10 kr/st. 70 märken är beställda. 
 
Det ska finnas pris för vinnare. INTE en flaska prosecco den här gången. 
Oliver ansvarar för priser. 
 
Mandor vill vara domare. 
 
Styr upp allt förutom sargen innan torsdag! Heja heja. 
 

6.2. Göra fler GlennOvvar 
Det är väldigt få just nu… men Oliver har faktiskt stenkoll på var de befinner 
sig just nu! 
 
JAAAA! Det ska fixas fler. Typ totalt 13 kanske. 
 

6.3. Kontanthantering 
Det är problem med att det finns mycket pengar som ligger och dräller utan 
att någon vet var de kommer ifrån. Pengar ska läggas i glas på kassaskåpet 
med en lapp om var de kommer ifrån och med namn så att Gurt kan kontakta 
personen ifall det är några frågor. 
 
Se till att kvittorapportera också. Fredrik skrev FÖFAN UT SJÖTTI STYCKÄN 
NYS 
 

6.4. Åkes Buffert 
Jag vill motionera om att jag får ett kuvert i kassaskåpet som jag kan lägga in 
pengar i och ni får tillstånd att ta pengar från kuvertet och betala min nota. 
Detta medför också att jag alltid får tillgång till att starta en nota när jag gästar 
ett QMiskt event. Vid den händelse att pengarna håller på att ta slut vill jag att 
detta meddelas till Thomas så att han kan fylla på kassan. Vid betalning av 
nota läggs kvittot i kuvertet.  
 
mvh 
Thomas Åkesson, ekonomiskt ansvarig för Åke 
 
QMM undrar om någon känner för att vara Åke-mästare? 
QMM går till beslut. 
QMM väljer att avslå motionen. 

 



6.5. Wraq nominering 
Länk 
Detta är första läsningen. Diskussion och röstning sker vid nästkommande 
QMM. 

 
7. Övriga frågor 

Inga anmälda. 
 
 

8. Slutfomalia 
8.1. Nästa möte 

Förslag: 2017-10-31 
Taget! 
 

8.2. Mötets avslutande 
Mötet avslutas 19:09 
 

 
 
 
 
  

https://docs.google.com/document/d/1KyxNytVH5QLY7n1nNOk-hMQg0B2P7TPSWYhOr3mvtb8/edit?usp=sharing


 
__________________________ __________________________ 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namn Namn 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Justerare Justerare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namn Namn 
 
 
Närvarolista 
 
Andre 
Aron 
Fredrik 
Gustaf 
Joar 
Martin 
Michael.H 
Oliver 
Sofia 
Tommie 
 
Felix 
Adam 

August 
Michael.C 
Sofie 
 
Alexandra.K 
Alexiane 
Anton.W 
E Joon 
Elliot 
Johan 
Justin 
Melik 
Mimmi 
Oscar 
Pontus 

 
 


