
QMM#9 2018-12-11 
 
 

1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

18:14 
1.2. Val av mötesordförande 

Martin Falke vald 
1.3. Val av mötessekreterare 

Oscar Meyer vald 
1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Agge Vald, Joar vald 
1.5. Adjungeringar 

Ex har yttranderätt 
1.6. Mötets behöriga utlysande 

Ansågs behörigt utlyst 
1.7. Anmälan av övriga frågor 

- 
1.8. Godkännande av dagordning 

Ja 
1.9. Föregående mötesprotokoll 

Bordlagt 
 

2. Meddelanden 
2.1. QM [Qlubbmästare] 

Tio nya invalda marskalkar. Invalet tog lite längre tid än vad det hade 
behövts, därför kommer vi snacka om hur vi kan förbättra invalet i ett QMM i 
vår (efter blotet) som inte är så innehållsrikt i övrigt. 
 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
Ingen skillnad i bemötande mot de som tyvärr inte blev invalda. 
 

2.3. SkM [Skattmästare] 
Inget gjort. Önskar bättre tillgång till kort. Qmisk får eget kort nästa år. Eget 
konto 
 

2.4. SM [Spritmästare] 

12st fat med joars är beställt.  

 
2.5. DM [Dokumentmästare] 

Dokumenterat saker. 
 

2.6. NM [Nätmästare] 
Invalshistoriken är fucked. Inga med status Glenn. BESK är nice. 
 



2.7. IM [Inköpsmästare] 
404 
 

2.8. INM [Incestmästare] 
Vi har haft en tjejspakväll i bastun, mycket lyckat vi kommer ha varje period 
(KTH), kanske spa-sugna killar får vara med också. 
NY GREJ: Qmisk invaderar… nu på torsdag sy/mys på pub. I framtiden ser 
jag många roliga möjligheter.  
Bakade till invalet 
Vill ha mer strukturerat på internfester, men svårt när jag lagat mat senaste, 
ska förbättra i framtiden.  
Hjälp Mimmi med planering och grejer. 
 

2.9. KM [Köksmästare] 
Lagat mat till inval. Långkok på maratonpuben! 
 

2.10. PM [Pyntmästare] 
Blotetmärket beställda. Formulär för kläder fixat. Kommer efter onsdag. L 
ovvar slut och det finns få av de flesta andra storlekarna. 
 

2.11. PrM [PR-mästare] 
Business as usual, tänker få upp info/event för blot tidigare än förra året. Så 
fort hemsidan börjar räkna ner 
Instarapport: ish 27 nya visningar sen 4dec, audience mest 18-24 och 25-34 
år, 1% är 65+, antagligen min mormor. Mer män än kvinnor. Gruppbilder mest 
populära.  
JULKORT MED QMISK (varje år efter inval) för att uppskatta se och aktiva/ex 
det året, kul i framtiden. Tänkte på TORSDAGSPUBEN framför baren. 
Bild på nya marskalkar för annonsera det till världen! 
Fortsätta med TV slide reklam för större pubar. 
 

2.12. VM [Vaktmästare] 
404 atm. 
 

2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
Snike. Drinkutbildning kommer startas och om man vill hjälpa till att 
organisera ska man tjöta med Snike. 
 

 
3. Bordlagda ärenden 

 
 
 

4. Rapporter 
4.1. KMR 

- Lustgas Svar NEJ! NIET! BIG NONO! (THS regler) 
- Valborgsfamiljen är klar 
- Spritprovning med (som vanligt har Oscar rätt) Järvsö är det! Förra Virtuous-



killen som höll i. Bra skit iaf! 
 

5. Festformalia 
5.1. Kommande fester 

5.1.1. Tanktömning hos JF (14/12) 
Dumt namn enligt Tillståndsenheten. 
 

5.1.2. Karaoke pub hos KK (14/12)  
Mimmi vill gå. 
 

5.1.3. Nyår med Qmisk (31/12) 
Titta eran skräppost. Qmisk +1, TM, vTM +1, Styrelsen +1 och heders 
+1. Mörk kostym. Öppen bar, länk i mejl iaf. 
 

5.1.4. Skiweek 2019 (12/1 - 18/1) 
Yaaay, lit som fan (Har jag hört) 
 Skiweek i Vemdalen finns ofta biljetter till. 
 

5.2. Festade fester 
5.2.1. Champagnesittning (9/11) 

Ingen vet. Möjlig 404. 
 

5.2.2. ITK LAN 0x2C (9/11 - 11/11) 
Röj, kul, många, Snike är bae! Vi planerade bra! 
 

5.2.3. Militärsittning med LäS (10/11) 
Qmisk 404 
 

5.2.4. Högstadiesittning med DISK (10/11) 
Billig, bra & Joar approves! 
 

5.2.5. JF Open - Capsturnering (15/11) 
Melik är kaxig cuz he won. Nice, smooth & Joar approves! 
 

5.2.6. Glennsittningen (17/11) 
Folk respekterade inte Toastmaster. RESPEKTERA de som arbetar! 
Generellt bra utförd av Glenn, effektiv sittning med bra flow. Grym 
kladdkaka men bränd sås. Generellt bra städat. Små grejer som 
missats 
 

5.2.7. Väck med Avec (17/11) 
Qmisk 404 
 

5.2.8. Du Vågar Aldrig (23/11) 
Fett kul! FEST pru och NKM är roliga. Hytterna tog slut så det blev på 
land. Tråkigt med velandet. Fia med BESK är nice! Fridis va full. 
 



5.2.9. Programmeringspub med Qmisk (22/11) 
Funkade fett bra. Många programmerade men få frågade om hjälp. 
Bra initiativ, ska upprepas. 
 

5.2.10. Japanese Game Show-sittning (24/11) 
Grym huvudrätt, nice efterrätt. KMR sittningarna som Tmeit hostar är 
grymma. Råttorna gillade det i efterhand 
 

5.2.11. Internfest med PrU x2 (tjejerna) (27/11) 
Mysigt, rätt stämning. 
 

5.2.12. Tackfest för Glennsittningen (30/11) 
Bättre än förra året. MEYER ÄR BÄST PÅ LASERDOME! 
MEYER ÄR BRA PÅ ATT HA FOLK. Allmänt myss och bra ös. 
 

5.2.13. SMiSC (30/11 - 1/12) 
Melik fick komma ner på jorden igen! #KRENGKT! Fridlund skill = 
Meliks skill. 
 

5.2.14. Invalet (8/12) 
TOG JÄTTELÅNG TID! Kul i efterhand nya medlemmar och grejer.. 
Nice käk, GOOOO JOAR!!! Lekledarna ska planera lite bättre, nice i 
allmänhet.  
 
 

6. Besluts- och diskussionspunkter 
 
6.1. Inval av Glenn 

Adam Caspary, Cornelia Sundqvist, Daniel Nordin, Erik Henriksson, Jennifer 
Wang, Johanna Hansen, Michael Arenander, Netanel Avraham Eklind, Oscar 
Persson, Sebastian Thunberg. 
 
Mötet godkände nämnda Glenn. 
 

6.2. Vett och etikett på gasque 
 
Bete er! Acceptera vad arbetare säger. Blir man barstoppad, tillsagd, utkastad 
av personal är det det som gäller! 3 ord för att avsluta mening när jingel 
startar, 5 ord om du har halva inne. 
Banna helrör på Glennsittningen? Förfesten kan vara rimligare. Sprid ut sig 
om det blir trångt på bordet. Va inte rädd för att neka folk. Barstoppa tidigare 
hellre än sent. Mängden alkohol som säljs kan begränsas. 
Aron ställer upp i baren nästa Glennsittning! Nice! #JA. 
GRUNDREGEL: Föregå med gott exempel 
 

6.3. Aron - Hur vi hanterar en barstoppning 
Är man barstoppad är man barstoppad, punkt slut. Förslag: Om personer blir 
barstoppade och fortsätter dricka (På ett eller annat sätt) kasta ut dom. 



Kontra förslag: Varning först.  
1. Person blir bar stoppad 2. Personen fortsätter dricka 3. Varna personen 
med “Jag barstoppade ju dig, om du fortsätter måste jag tyvärr be dig gå” 4. 
Fortsätter de, ber du dem lämna 5. De vägrar, ring väktare 6. De fortsätter 
vägra och väktare har ingen effekt, ring polis.  
 

6.4. Internfest med KK repris? 
Ja! förhoppningsvis hos dom 
 

6.5. Julpub efter nyår 
Midsommar versus Påskpub. Discuss in SPAM. 
 

6.6. Val av poster 
 

6.6.1. Inköpsmästare 
Netanel vald 
 

6.6.2. Vaktmästare 
Adam C vald 
 

6.6.3. Pyntmästare 
Cornelia vald 
 

6.6.4. vice Köksmästare 
Oscar P vald 
 

6.6.5. vice Nätmästare 
Jennifer vald 
 

6.6.6. vice Skattmästare 
Johanna vald 
 
 

6.7. Blotet 
 

6.7.1. Datum 
Lördag 9/2 
 

6.7.2. Mat 
MYCKET, Joar ha fett med koll! Börjat småplanera. 
Grillat kött, potatisgratäng, beasås (ingen självservering). 
Förslag på att kontakta kötthallen om kött. 
Förslag om bättre bea. 
 

6.7.3. Mjöd, alkfri nubbe/punsch, hybris 
12st Joar beställda till SJÄTTE februari.Fredrik checkar mobiltapp. 
Förslag beställa finare mjöd på flaskor.  
 



6.7.4. Märken 
Beställda 
 

6.7.5. Glas 
Ska inhandlas. IKEA raid inc! Fridlund löser Gurt och Tommie. 15kr/st. 
Kan inte beställas till varuhus o garanteras finnas där, lättast att åka 
till fler varuhus.  

6.7.5.1. Tryck 
Agge har 2 idéer. Ny färg ska checkas. Som håller bättre. 
 

6.7.6. Tallrikar 
PRIO! 
Gabbe checkar. Vi checkar med Trulls. Fridlund checkar. 
 

6.7.7. Pris till tävlingar 
Bäskhäv, bästa utklädnad, bästa gyckel. Oliver och Mimmi.  
Har ni nya idéer skriv till Oliver/Mimmi. 
Tävlingar innan för att hypa. 
 

6.7.8. Bänkar och Bord 
Vaktis Adam du har ansvar! Kollar med Alphonse och Tommie om 
mail/nummer. 
 

6.7.9. Grill 
Meyer kan svetsa. Oljefat behövs. Grill på hjul. Dalarna ansvara och 
Meyer svetsar. 

6.7.10. Arbetskläder 
Särkar i förrådet. Checka om dom är hela/rena och tvätta. Prata med 
Truls! 
 

6.7.11. Hemsida och anmälningar 
Aron fixar. Knapp för GDPR och betalkrav.  
 

6.7.12. Utökat tillstånd 
Meyer fixar  
 

6.7.13. Ordningsvakter 
Martin löser 
 

6.7.14. Blotetpub 
17/1-19 många av de som inte är på skiweek lär behöva jobba eller ta 
anmälningar den puben. 
 

6.7.15. Övrigt 
Pris, ish 300:- 
Enkelt och tydligt hur betalningsskyldigheten sker. 
Boka klassrum för förvaring. 
 



 
 

 
7. Övriga frågor 

 
7.1. Budget-SM och internrep 

Styrelsen har föreslagit en ökning på interrep från 15 000kr till 18 000kr. Målet 
är att få iaf 20 000kr. Så många aktiva som möjligt ska gå. 
 

7.2. Fredriks fråga 
Angående fest anmälningar. Alla event över 50 personer. Alkoholservering 
alla events 20 personer över. Diskuteras att slopa gränsen på 20 personer - 
dvs inga spontanöppningar alls. Varför ska vi få spontana. 
Tänk på det! Tjöta med QM eller VQM. 
 
 

8. Slutformalia 
8.1. Nästa möte 

22/1-19 18:00 
 

8.2. Mötets avslutande 
21:57 

 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Mötesordförande      Mötessekreterare 
 
 
__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Justerare       Justerare 
 
 
__________________________    __________________________ 
Namn        Namn 
 
 
 
Närvarolista 
Oscar Meyer   Sebastian 



Martin Falke   Gabbe 
J Fridlund   Tommy 
Jennifer   Adam C 
Liam    Cornelia 
Aron    Snike 
Erik H    Daniel N 
Oliver    Mimmi 
Joar    Oscar Persson 
Agge    Melik 
Sofia    Johanna H 
Samuel kom vid 1.7 
 
Daniel N lämnade vid 6.6.2 
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