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1. Formalia 
1.1. Mötets högtidliga öppnande 

Mötet öppnades 18:06 
 

1.2. Val av mötesordförande 
Netanel vald 
 

1.3. Val av mötessekreterare 
Melik vald 
 

1.4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Inte rätt till röstning, för få aktiva på mötet 
 

1.5. Adjungeringar 
Glenn adjungeras med yttranderätt 
 

1.6. Mötets behöriga utlysande 
Mötet anses behörigt utlyst 
 

1.7. Anmälan av övriga frågor 
Musik på puben 
 

1.8. Godkännande av dagordning 
Godkänt 
 

1.9. Föregående mötesprotokoll 
Bordlagd 

 
2. Meddelanden 

2.1. QM [Qlubbmästare] 
Städdagen närvarande och dokument. 
 

2.2. vQM [Vice Qlubbmästare] 
https://docs.google.com/document/d/1fqrKP6kxXfpG-boXXGGo8LM274-
EH5UxY6-ypD6Km0M/edit 
Fixa era roller i mallen. 
 

2.3. SkM [Skattmästare] 
Cash goes well 
 

2.4. SM [Spritmästare] 
Glennsittning booze är här, arrangerade så Uppsala Brygghus var på KMR 

https://docs.google.com/document/d/1fqrKP6kxXfpG-boXXGGo8LM274-EH5UxY6-ypD6Km0M/edit
https://docs.google.com/document/d/1fqrKP6kxXfpG-boXXGGo8LM274-EH5UxY6-ypD6Km0M/edit


öte och bjöd på öl 
 

2.5. DM [Dokumentmästare] 
404 
 

2.6. NM [Nätmästare] 
404, vNM: Jobbar på stuff, hinner inte med mycket atm. 
 

2.7. IM [Inköpsmästare] 
404 
 

2.8. INM [Incestmästare] 
404 
 

2.9. KM [Köksmästare] 
404 
 

2.10. PM [Pyntmästare] 
404 
 

2.11. PrM [PR-mästare] 
404 
 

2.12. VM [Vaktmästare] 
404 
 

2.13. Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
QMM mat var god, Martin det är bättre nu 

 
3. Bordlagda ärenden 

Bordlagd 
 

4. Rapporter 
4.1. KMR 

KMR var förra veckan, där vi diskuterade kommande fester, koordinering av 
dryckesspel/häv. Så länge det är lagligt och godtyckligt rätt så är alla 
ansvariga för sin egen sektion. Röra VPR till efter Valborg. Vi ska ha en 
diskussion om detta via messenger. Ta upp det till KMR. 
 

4.2. Pubrådet 
Teknologsökaren har slutat fungera 1/10, 087909900 ska inte användas för 
spontanöppning, det här är bara för otrygghetsgrejer. FEST utbildningen 
kommer inte hända ännu mer, vi måste anmäla folk till brandutbildning. Så för 
att kunna vara ansvarig för ett event som har alkohol inkluderad måste man 
ha STAD+Brandutbildning för framtiden. 
 

5. Festformalia 



5.1. Festade fester 
 

5.1.1. Brännvinboll 27/9 
Askul, för mycket gas i magen, fettkul dock, make it a tradition. Alla 
var fulla och glada. Qmisk säkerligen hjälper till med budgeten. 
 

5.1.2. Octo-Beer-Fest 2019 27/9 
So much fun, det var nymble, recommended. 
 

5.1.3. Internfest Qmisk 5/10 
Kickass, fun games in the beginning, everything went well even the 
cleaning. Astrid too strong jelloshots. 
 

5.1.4. Qmisk Invaderar Akalla klättercenter (rip) 
Nothing major happened here, just move on, simply awesome fun 
day, 2 glenn showed up 
 

5.1.5. Sjöslagspub 11/10 
Fun chaos 
 

5.1.6. NF Sjöslagssittning 12/10 
404 
 

5.1.7. Sjölliz 13/10 
Fohkin amazin 
 

5.1.8. Sjöslaget 2019 13/10 
Capsen var riggad, chaotic hard to find people, annars svinkul, 
random stuff hela tiden. Try to write down rooms so people can party. 
Gotta claim BP table back. Better tips&tricks to glenn next year. 
 

5.1.9. Halloweenfest 25/10 
404 
 

5.1.10. TG #1 26/10 
Bra sittning, food för stark pepprad, random portions. They didnt 
announce that there was more food. 
 

5.1.11. Tenta Pub 26/10 
Crazy fun, so much people. Tältets elektricitet funkade inte men 
ballong var roligt. Techno dance floor balling. Working the pub was 
stressfull, but definitely worth it to get some experience. 
 

5.1.12. Halloweengasque 1/11 
404 

5.1.13. Oktoberfest Fest PRU 1/11 
‘mazin, väldigt fint, iphone started to drink again 
 



5.1.14. Internfest Qmisk Tmeit 2/11 
People left in the middle of the gasque, which made the gasque not 
that interesting when the show was ongoing. Otherwise good show. 
 

5.2. Kommande fester 
 

5.2.1. Sittning med Trasor 9/11  
Disk woop invadera. Vi är 12 pers som ska dit. 
 

5.2.2. TTT-sittning 11/11  
Vi är 18 personer än så länge så signa upp hype. 
 

5.2.3. Sovjetsittning (förmiddag) 16/11 
Hype preparty, not for glenn hehehehehehehe, its from 11-15. get 
ready to see drunk Qmiskare in the evening. 
 

5.2.4. Glennsittning 16/11 
Best sittning of the year to be expected, sheets on body, 2 
toastmasters ready, SA är Natalie, buy shots for him. 
 

5.2.5. Japanese Gameshow 23/11 
Ja 
 

5.2.6. Brexitsittning 30/11 
Kanske får vi se, men låter intressant, hålls av JF, Juristerna. A bit 
expensive ish 
 

5.2.7. Inval 7 /12 
Glenn don't miss out, the day to be chosen my young padawan. 
  

6. Besluts- och diskussionspunkter 
6.1. Blotet 2020, 15:e februari 

Trätallrikar kollas på, QM har snackat med doggo och om han kan fixa. The 
date is set. No more date questions, datum frågor nej. 
 

7. Övriga frågor 
7.1. Mjöd provning 

Wine but not, 5-20% in alcohol, maybe add mjöd to the menu beside Joars to 
sell during Blotet. Kanske ha det på blotetpuben istället pga. för mycket 
alkohol. 
 
 

7.2. Arbetsattityd 
Glenn borde bli bättre informerad att det förväntas från dem att stanna tills allt 
är klarstädat, men de skulle kunna få lämna tidigare om de säger till i förväg i 
god tid. Informera glenn bättre angående vad som förväntas från dem under 
ett pubpass och lite allmänt glennperioden. Klargöra vad som förväntas av 
Glenn. Glenn ska vara informerad om att de kan byta ett pubpass. Make it 



clear and document it. 
 

7.3. ProgPub (datum) 
5/12 probably maybe 28th, Where the older students help others with their 
coding. Maybe make a queue like the Datorteknik labs where you signup 
online onspot for help. Martin är ansvarig för hela eventet, bra. He happily 
takes 
 

7.4. Musik 
Choose rimlig lagom music at your pubs. 
 

8. Slutformalia 
8.1. Nästa möte 

2019-12-11 
 

8.2. Mötets avslutande 
Mötet avslutades 19:39 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Netanel Avraham Eklind     Melik Atabeyli 
Mötesordförande      Mötessekreterare 
 
 
 
__________________________     
Gustaf Eriksson 
Justerare  
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