QMM #1 2016-01-19
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades 18:08
§1.2 Val av mötesordförande
Sofie valdes till mötesordförande
§1.3 Val av mötessekreterare
Tommie valdes till mötessekreterare
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Stumpan och Ante valdes till justeringsmän
§1.5 Adjungeringar
Jacob, Astrid och Johanna adjungerade med yttranderätt och närvarorätt
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner sig behörigt utlyst
§1.7 Anmälan av övriga frågor
§1.8 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Bordläggs
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Börjat planerat morgondagens KMR
Blotet
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Ej närvarande
§2.3 SkM [Skattmästare]
Har börjat jobba på ett system för att växla in gamla pengar och spara de nya
sedlarna.
§2.4 DM [Dokumentmästare]
Gjort en ny Drive för QMISK 2016

§2.5 INM [IncestMästare]
Fått sitt första mail
§2.6 IM [Inköpsmästare]

§2.7 KM [Köksmästare]
Jobbat med maten inför blotet
§2.8 NM [Nätmästare] [Spiderman]
Uppdaterat sidan man anmäler sig till blotet

§2.9 PM [Pyntmästare]
T-shirts - 2 per aktiv, sen utöver det kan
man välja med namn fram och Qmisk på
baksidan.
Ny beställning för qmisktröjor
Gjort nya slägganmärket!
§2.10 PrM [PR-mästare]
Ej närvarande
Har gjort ordning ett event
§2.11 SM [Spritmästare]
Pratat med hantverksbryggeriet, kan låna en mobil tapp om den hämtas i Västerås
Beställt Cola
Sektionen lackar över fanta
§2.12 VM [Vaktmästare]
Beställt bord och bänkar inför Blotet
Kollat på att rengöra ismaskinen
§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]

§3 Bordlagda ärenden
Mötesprotokoll från QMM#7 2015-08-14, QMM#9 2015-10-21, QMM#10 2015-11-28,
QMM#12 2015-12-15
§4 Besluts- och diskussionspunkter
§4.1 Avstämning inför Blotet
§4.1.1 Tallrikar (Adam)
Måndagen samma vecka som Blotet(första februari) ska ansvariga vara vid honom
kl 9. Ante, Fredrik, Adam och Therese åker dit. Micke, Oskar, Gustaf och Sofie
hjäper till att rengöra och olja in tallrikarna. Spara pallar för tallrikar

§4.1.2 Glas och shotglas (Slinky)
Har hittat nytt glas på IKEA men vill ha Qmisks åsikt. Finns en risk att det
skummar mer i de nya glasen. De kostar lika mycket.
Qmisk har röstat, det blir nya glas! och de är OANVÄNDA!
Kostar 500kronor om IKEA fraktar glasen, vi får själva plocka. 270 st glas.
Sara och Johanna ska beställa och fixa på IKEA.
§4.1.3 Tryck på glasen (Agge)
§4.1.4 Mat (Gustaf)
Bänke: Utgår ifrån att det är jag som kommer grilla även iår.
Har som mål att vilja tända grillarna mellan 12-13 ungefär. Så vore bra
om grillkol samt grillar finns på plats vid den tiden.
Förrätt: Bruschetta med tomat och basilika
Varmrätt: Fransyska med ugnsbakade rotfrukter
Vegalternativ: Bönbiffar
Efterrätt: Citrontiramisu
Veg o gluten får citronsorbet
Runt 60kr per person överslagsräknat
Matpaus 19:01 till 19:31
Mötet återuptas 19:31
§4.1.5 Grillar (Mackan, Therese)
Mackan ska förhopningsvis till SU imorgon och kolla om grillarna
§4.1.6 Sittningshäfte (Mandor, Christoffer)
http://mandor.se/upload/filer/2015-11-05_21.48.35.jpg

§4.1.7 Tävlingar (Johanna, Niclas, Ante)
Bäskhäv: horn 0.4L med hållare: 139 + 59kr = 198kr
Utklädnad: förslag: Pengapung: 99kr
5 extra horn + hållare åt Mandor(betalt), Mackan (INTE betalt, 2x 0.5L
med 2x hållare), Åke(betalt), och Pebben(0.5L, betalt)0.5l)

§4.1.8 Dryck (Ante, Adam)
150kr för 2l alkfri bäsk
§4.1.9 Utökat tillstånd och ordningsvakter (Sofie, Mike)
§4.1.10 Bänkar (Sara)

Leverans på fredag. Har lite planer för var soffor och saker ska ta vägen.
Slinky ska försöka boka 303 eller 304 också.
§4.1.11 Garderob och förvaring av möbler (Sofie, Mike)
30x används även för garderob. Ingen bemaning
§4.1.12 Dekor och arbetarkläder (Johanna, Niclas, Rickard, Tommie, August,
Jacob)
Finns arbetskläder åt alla, Tommie och Rickard tvättar. Repaktigt rep behövs
köpas för kläderna.
§4.1.13 Ljud och Ljus (Sofie)
Slinky har pratat med Jesper, allt från förra året finns kvar. Det funkar på
samma sätt.
§4.1.14 Hemsida och anmälningar (Felix, Sofie)
Sidan är bra. Bärbara dator behövs på Torsdag. Köbildning bör fixas samt att
det ska finnas folk som kan hjälpa till. Adam, Tommie, Johanna och Micke
kan hjälpa till med anmälningarna
§4.1.15 Märken (Johanna)
De har kommit, ser bra ut. Pris 2040kr
§4.1.16 Extra kortläsare och kassor
Mandor kan låna ut kassa. Mandor fix. 1 Kortläsare och en Kassa.
Knapparnas funktion måste bestämmas(Upp till 15 stycken). Adam och Ante
fixar
§4.1.17 Spellistor
Fredrik M fixar spellista. Vikingamusik på försläppet, sen partymusik.
§4.1.18 Övrigt
Sofie kan fixa ett Schema
Käk, Sofie fixar med lite hjälp…
Sofie sitter på blotet
Christoffer ansvarar för växeln då Oskar inte kan jobba

§4.2 Bacon Boyz
Innebandy den 31e, Sofie är cheerleader. Johanna är nyvärvad.
§4.3 Qlan - Ny pong
Nästa QLAN är 12-14e Februari. Fredrik blev pong
§4.4 Spritis inventeras
Jobbläsk måste knappas in i kassan, välj fullständig rabatt.

§5 Rapporter

§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Tentapub @ kk 23/1
Therese, Fredrik M, Fredrik B och Sofie ska gå.
§6.1.2 IN-sektionen åker skidor 24/1
Oskar ska gå.
§6.1.3 Skiweek 2016 24/1
Skabbweek!!!
§6.1.4 Plums 20/2
Biljetterna tar slut fort, om man vill gå får man vara snabb
§6.1.5 Nubbedraget 5/3
Sägs vara en väldigt nice fest. Ante fyller år!
§6.1.6 Storcaps 2016 19/2
12 personer ska åka till Sundsvall(Staden)
§6.2 Festade fester
§6.2.1 Gör det själv 4/12
Har vi?
§6.2.2 TV SITTNING! med PrU MF 5/12
Oskar failade, Felix taught him well
§6.2.3 Whiskytåren 11/12
Pebben var där, Åke gjorde av med pengar
§6.2.4 Internfest i Kistan 12/12
Alla tyckte det var kul förutom felix.
§6.2.5 Nyår med Qmisk 31/12
Det var kul(för dom som var där :( )
§6.2.6 Tentagasque #2 16/1
Det var kul. Lets do some dancing. Positiva kommentarer när Qmisk
jobbade nymble.
§7 Övriga frågor

§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
Tisdag den 2/2
§8.2 Mötets avslutande
Mötet avslutades 20:33

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Gustaf
Oskar
Fredrik M
Fredrik B
Tommie
Sofie
Adam
Ante
Jacob
Therese
Karolina
Johanna
Astrid
Mandor
Åke
Pebben
Niclas F
Michael
Felix
Sara

Chrille
Rickard

