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1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

Mötet öppnades 18:12 
 

1.2. Val av mötesordförande 
Netanel vald. 
 

1.3. Val av mötessekreterare 
Melik vald. 
 

1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Snike blev vald. 
Oliver blev vald. 
 

1.5. Adjungeringar 
Ex adjungeras in med yttranderätt 
 

1.6. Mötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs behörigt utlyst 
 

1.7. Anmälan av övriga frågor 
Mimmi - kryssning med TMEIT 
 

1.8. Godkännande av dagordning 
Godkändes 
 

1.9. Föregående mötesprotokoll 
Bordlagt 

 
2. Meddelanden 

2.1. QM [Qlubbmästare] 
Nicea ord, inte mycket mer att säga, kmr börjar i höst 
 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
Varje titel har sitt dokument i driven där beskrivningar & ansvar finns. 
 
https://forms.gle/nnWTcYfitXCzxWm3A Anonymt formulär, Aktiva lämna 
gärna era åsikter och svara på frågan vad Qmisk är/betyder för dig så vi kan 
använda era ord när vi presenterar Qmisk på glennmötet. 
 

2.3. SkM [Skattmästare] 
Har jobbat med överlämningen, fått koden till kassaskåpet, kan fylla på 

https://forms.gle/nnWTcYfitXCzxWm3A


pengar osv. 
 

2.4. SM [Spritmästare] 
Släggan har köpts tsm. med smirnoff ice, var mycket under mottagningen 
men allt bra nu, Öl&Whisky mässa anmälningslänken skickat ut till alla, 
behövs beställas mer släggan 
 

2.5. DM [Dokumentmästare] 
404 
 

2.6. NM [Nätmästare] 
Överlämningen bordlagd tills Aron ja, lär** upptagen, mottagning på g. 
 

2.7. IM [Inköpsmästare] 
Skapade excelark för allt förbrukningsmaterial i kistan. Handlat in som helvete 
inför mottagningen. 
 

2.8. INM [Incestmästare] 
Haft väldigt mycket med mottagningen men kommer planera upp 
internfesterna snart! 
 

2.9. KM [Köksmästare] 
Har inte varit här mycket, ska städa osv. 
 

2.10. PM [Pyntmästare] 
Fixat märkena till pannkaksshotten, allt gått bra. Om glenn tar en grej måste 
ni skriva upp det och ha koll på det. Hinken hade en error reboot då. 
 

2.11. PrM [PR-mästare] 
Har gjort posters med Netanel 
 

2.12. VM [Vaktmästare] 
Jag har inte haft mycket att göra men ska vara med och kolla på boomis. 
 

2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
Det var bättre full 

 
3. Bordlagda ärenden 

Bordlagda 
 

4. Rapporter 
- 
 

5. Festformalia 
5.1. Festade fester  

ÖzszszarGasqen 9/8 
 
Var bra, städningen var lite meh men det går iaf att grilla ett helt lamm.  



Städningen sköttes inte alls. 
 
Faddergrillning 10/8 
Blev lite sämre pga förra kvällens event. 
Folk kom in och så är det fortfarande ett bombnedslag. 
Gick bra och kareoke var kul! 
 
LabbG 14/8 
Fett kul. 
 
Äpz 16/8 
Kulare, riktigt kulare… + tuttel aids. 
Mer folk, god sushibuffe? 
bättre lösning när det är många. 
 
Osqvik mottagning 18/9-19/9 
Kul. Var kul för mottagningsgrej. Förrätten var grym. 
 
caps pub 20/8 
Fett kul! lite få med folk där dock. alla kom i början. 
 
Phöz-sittning 24/8 
Fett kull, riot shield är op! Dåligt städat efter denna sittning. Moppning och 
städning var inte bra.  
 

5.2. Kommande fester 
NolleP 28/8 
hype!! 
Dalarna ska hålla något i kistan. 
Prata med johanna om nolleP gällande faddrar. 
 
NolleG 31/8 
Hype Hype!!!!! 
 
Glennmöte 2/9 
Hype med Öl utan att vara hemlig. 
 
Glennbastu 14/9 
Hype, vi är för många, Freddieboi skulle återkomma om vi kunde få hela 
gasquen för mer folk i bastuområdet. Prioordning>Glenn>Aktiva>Wraq&Ex 
 

6. Besluts- och diskussionspunkter 
6.1. Beprövning av medlemskap 

Detaljer kommer under mötet men är utelämnade i dagordningen av 
integritetsskäl. Ett beslut från mötet har kommit fram till att Joar Bergmark är 
utesluten av Qmisk. 
 



6.2. Glennmöte: planering, lekar etc! 
Oliver, Dalarna kmr hjälpa till med lekar. Mat kommer säkert lagas, ska bara 
planeras något lätt som glenn kan äta när de sitter och lyssnar under mötet 
(Typ grillad korv/burgare). Schemat ligger i mailet som skickades ut till alla 
medlemmar i Qmisk. 
 

6.3. Förälder från Dalarna 
Förslag: Utvärderingsmall, sköts av föräldrar? Ruta för varje station samt rutor 
för sociala aspekter. Skicka förslag till Astrid/snike. 
Signinger av Ovveutlämning av marskalk som lämnar ut samt skriv till 
förälder. 
Hårt på återlämning samt märkes påsyning. 

 
7. Övriga frågor 

7.1. Aron&Astrid något  
Brännvinboll, 2 veckor informera de innan. Hype! 
 

7.2. Folk utifrån sektionen/kth får bli stödmedlem (Vi kollar på detta mer sen).  
Man blir en stödmedlem om denna ths avgift betalas, sen är det Qmisks val 
att se om denna person blir invald eller ej. 
 

7.3. Uteslutnings protokoll/logistik 
Kläder ska försökas köpas tillbaka men ovve får behållas, dock får inte någon 
av dessa Qmisk relaterade kläder användas på någon plats/fest. 
 

8. Slutformalia 
8.1. Nästa möte 

2019-09-24 
 

8.2. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 21:06 
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Netanel Avraham Eklind     Melik Atabeyli 
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