
QMM#8 2019-09-24 
 
 

1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

Qmm öppnades högtidligt 18:09 
 

1.2. Val av mötesordförande 
Netanel vald 
 

1.3. Val av mötessekreterare 
Gabriel vald 
 

1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Michael Henriksson vald 
William Axbrink vald 
 

1.5. Adjungeringar 
Glenn och Ex adjungerade 
 

1.6. Mötets behöriga utlysande 
Mötet anses behörigt utlyst 
 

1.7. Anmälan av övriga frågor 
1.7.1. Tmisk pub samma vecka som tmeit har qmeit pub så typ parodier av 

varandra för att stärka vänskapen mellan de olika mästerierna :)))) 
 

1.7.2. Qmisk invarderar Sus onsdag 2/10 
 

1.7.3. Mustaschkampen 
 

1.8. Godkännande av dagordning 
Dagordning godkänt 
 

1.9. Föregående mötesprotokoll 
Bordlagt 

 
2. Meddelanden 

2.1. QM [Qlubbmästare] 
Kaffe vid lunch! Kaffe ska serveras på lunchen för 5kr koka så det finns, 
kaffemaskinen måste betalas av. Kmr hände, snackade om framtiden för 
mästerier i stockholm. Anmälan till vpr familjen öppnar snart, skicka video till  
omo@ssco.se.  
 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
Roller/Titlar, se till att skriva mer abstrakt och gör det tills nästa QMM, ni som 

mailto:omo@ssco.se


är i överlämnings fasen, öka tiden på processen :). Grymt jobbat till alla än så 
länge in på denna höst period. 
 

2.3. SkM [Skattmästare] 
Kan öppna skåpet nu. Räknat pengar, ska skriva ett dokument för hur man 
drar ett Z. Ska börja ha koll på internrep. 
 

2.4. SM [Spritmästare] 
Mer släggan beställt bland annat. 
Öl och Whiskey mässan 3/10, Samuel/Dalarna bestämmer fortfarande vilka 
av de som anmält intresse som får köpa biljett.  
 

2.5. DM [Dokumentmästare] 
Ska fixa överlämning till mig. 
 

2.6. NM [Nätmästare] 
Överlämning klar, börjat lära känna koden. Nya hemsidan?????? 
 

2.7. IM [Inköpsmästare] 
404 
 

2.8. INM [Incestmästare] 
Har börjat planera mer inför den kommande internfesten eftersom Nile-
sittning blir skjutet på fram till den gemensamma internfesten med TMEIT. 
Tanken är att köra lite mer i stilen "släktkamp" enligt släktträdet med en del 
tävlingar sinsemellan. 
Har börjat kolla lite på Qmisk INvaderar också förhoppningsvis något pub-
besök under den nästkommande veckan. Det vore kul att umgås och knyta 
fler band med huvudcampus.Har också börjat fundera lite på vad man skulle 
kunna göra för roliga INvasioner som ligger lite utanför publivet 
 

2.9. KM [Köksmästare] 
Ska börja kolla blotet snart. Nya grytlappar finns. Ska samla frivilliga och 
ofrivilliga glenn att lära sig köket (städa köket). 
 

2.10. PM [Pyntmästare] 
Snackat med Samuel(Tmeit) om att beställa kläder tillsammans i framtiden. 
Fixat nytt formulär för beställningarna, fixa märke glenn!!! 
 

2.11. PrM [PR-mästare] 
Lagt upp event för innebandypuben. Fixar roliga bilder som är roliga till pubar 
mm. Från och med nu ska pub bossar hjälpa till att skriva en beskrivning på 
eventet, bestäm mat tidigare. 
 

2.12. VM [Vaktmästare] 
Inte hunnit börja kolla på boomis än, funkar i väggen. Gjorde rent 
städskrubben på städdagen, ser kaos ut igen. 
 



2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
Bättre förr/nu/5 minuter sen 
 

 
3. Bordlagda ärenden 

Bordlagda 
 

4. Rapporter 
Varit SM och KMR. Det kommer inte längre vara dryckespaket på sjöslaget. Det 
kommer vara öppen taxfree men man kan endast köpa lonki, öl, cider mm. Dock 
endast 6 enheter per person. 
 

5. Festformalia 
5.1. Festade fester 

 
NolleP 28/8 
Fett kul, Phöz var glada att få umgås med folk. Gick bra att jobba i Nymble, 
sålda 350 pankaksshots inom 3 timmar. Beställ mer märken nästa år!  
 
NolleG 31/8 
Helt okej, superbra organiserad. Rip kastrullen :’( Före detta n0llan tyckte det 
var roligt, skulle gå igen om annan efterrätt serveras/rätt spec fixas. 
 
Glennmöte 2/9 
Wooohoo, var fett kul trots att glenn var där. Phöztejpa inte golv pls. 
Gamlingdrinkarna var för goda (bättre förr). 
 
Glennbastu 20/9 
Aron vann. Extremt kul, några stannade kvar till 5 på morgonen vilket var 
nice. Borde hyra bastun oftare då det är billigt :)  
 
Ovvegasquen 21/9 
Bacon är gott. Glenn gyckel var awesome! (bättre än prao). Mordförsök på 
glenn med köttet “lite segt”. Kul med efterfest till 7. Glöm inte att tacka ja till 
events på qmisk. Förfesten var bättre förr. 
 

5.2. Kommande fester 
 
Vinbrännboll 27/96 
Vin är gott, brännboll är kul 1+1=2? Kommer börja vid ~4. Blanda ut vinet 
med sprit. Efterfest i kistan leggo kommer när vinet är slut/det blir kallt och 
mörkt. 
 
Octo-Beer-Fest 27/9 
Rip för de som ska på brännboll. Var kul förra året. 
 
InternfestQmisk 5/10 



Tagga!! Blanda egna drinkar :O Dörrarna öppnar 11 med sittning vid ~17-18. 
Kommer många gamlingar!! 
 
SjöslagsPub TMEIT (enligt kmr tmeti) 11/10 
:O Säg till Netanel om intresse att jobba en eventuell gemensam sådan. 
Oliver fyller år!!!(Vilhelm säger grattis i förskott) 
 
Sjöslagssittning NF 12/10 
På Gröna villan med tema bröllopsmottagning. Oliver drack stroh där 2016.  
 
Sjölliz 13/10 
Tagga sill o sup(men inte som Oliver)! Man äter sill o potatis och många 
nubbesånger (och nubbar). Väldigt många nubbar. Glöm inte hatt! Egen rolig 
sångbok (nsfg). Gör inte som oliver. 
 
Sjöslagscaps 13/10 
Caps e kul, Melik vinner? Capsa inte med Vilhelm. De va taktiska mittenglas - 
VIlhelm 
 
Sjöslaget 13/10 
So much hype!!!!!!!!!!!! Netanel får fin hytt, sprit och mat. Kommer bli festhytt 
vid sidan av Mandors bokade fessvit. 
 
Halloweenfest 25/10 
Oklar 
 
Innebandy pub 31/10  
Tagga!! Vi vill se Vilhelm spela o döda sitt knä. Innebandy med “domare”, de 
är törstiga. 
 
Programmeringspub prel 7/11 
Gamlingar hjälper till med programmering. 
 

6. Besluts- och diskussionspunkter 
 

6.1. Städning av Kistan (Efter event och generellt) 
En del pubar som varit katastrof vid städning. Togs upp på SM och nu ska 
städlistan fyllas i av ansvariga. Använd skrapa!! Alla måste komma på 
städdagarna! Måste bli bättre närvaro och någon ska vara ansvarig för Qmisk 
under städdagen.  
 

6.2. NKM och hur vi kan hjälpa dem med arbetare 
Förr hjälpte Qmisk till på deras event. Nu behöver de hjälp på nästa tp och 
andra pubar. Brukar vara väldigt roligt att jobba då tp är typ den största 
puben. Högt tryck. Brukar vara nice tackfester efter att man jobbat tenta 
pubarna. Tp är 26:e oktober. Internfest när NKM jobbar!? 
 



6.3. Utvärdering av Qmisk representation under mottagningen 
Diskutera event som Qmisk höll och andra vad vi kan göra bättre punkter som 
är bra att ta upp. Tungt med så många gömda/bakom kulisserna men blev en 
jävla boost när fler och fler blev “revealed” 
Höll station på safarajen mm. Många hemliga vilket gjorde presentationen lite 
svår. Safarajen var kul, gav en bra bild av vad Qmisk är.  
Phözgasquen hade lite weird efterrätt men asgott kött. Phöz var roliga, synd 
att sitta långt bort från dem. 
N0lleflix var alla bakis på, bra att köra pub istället för sittning då folk e slitna. 
För många ingredienser i temadrinken.  
 

7. Övriga frågor 
7.1. QMISK / TMEIT Kryssning 

Gemensam kryssning bara Qmisk och Tmeit. För att bonda. Taxfree!!!!! Är 
mycket billigare än sjöslaget. 
 

7.2. Tmisk pub samma vecka som Tmeit har Qmeit pub så typ parodier av 
varandra för att stärka vänskapen mellan de olika mästerierna :)))) 
Skulle vara roligt om Qmisk hade en pub som är parodi på Tmeit med en 
drink som typ nålen. Bättra gemenskapen. Kanske byta dag också, mer 
diskussion krävs med Tmeit. 

 
7.3. Qmisk invaderar SUS KM onsdag 2/10 

Pub med tema rosa (data?). Skulle vara kul att invadera om vi blir insläppta. 
Säg till dem så borde det vara lugnt. Fixa event på facebook för att veta hur 
många som e sugna. (Gamlingar e gamla o bittra). 
 

7.4. Mustaschkampen 
Förr när det var bättre fanns det mustachekampenpub. Då såldes ett märke 
för att stödja mustachekampen för 25kr och skänkte 10kr till 
mustachekampen.  
 

8. Slutformalia 
8.1. Nästa möte 

2019-11-05 
 

8.2. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 19:43 
 

 
 
 
__________________________    __________________________ 
Netanel Avraham Eklind     Gabriel Klasson Landin 
Mötesordförande      Mötessekreterare 
 
 
 



__________________________    __________________________ 
Michael Henriksson      William Axbrink 
Justerare / Rösträknare     Justerare / Rösträknare 
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