QMM#1 2017-02-21
1 Formalia
1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades 18:12
1.2 Val av mötesordförande
Mike valdes till mötesordförande
1.3 Val av mötessekreterare
Martin valdes till mötessekreterare
1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Oliver och Damström valdes
1.5 Adjungeringar
Yttranderätt till alla ex, godkända
1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet fanns behörigt utlyst
1.7 Anmälan av övriga frågor
Astrids punkt (6.1)
Mickes punkt (6.2)
1.8 Godkännande av dagordning
Godkänd
1.9 Föregående mötesprotokoll
Bordlagt
2 Meddelanden
2.1 QM [Qlubbmästare]
(Ev. Vänskapssittning med MF 7/4 samt 21/4 m PRU & NKM)
Inget MF det datumet. Pru nkm e bra :)
(TP3, 18/3)
7/4 krockar med Tjällossningen som vissa är intresserade av (ny punkt 5.1.3)
2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Nya gamla Slägganmärken beställda 200st
2.3 SkM [Skattmästare]
“Vi har fett med cash iallafall. Jag ska försöka fixa det så vi har mindre cash”
2.4 DM [Dokumentmästare]
Ska snacka med Gurt och ta en titt på pärmen
2.5 IM [Inköpsmästare]
Reservtoapapper till sittningar att fylla på
Sopnyckeln har en grå plastgrej för att lättare få nytt toapapper
2.6 INM [Incestmästare]
Sjuk

2.7 KM [Köksmästare]
Borta
2.8 NM [Nätmästare]
KTH vet att Aron är ny nätmästare
Ska hänga med på KMR :)
2.9 PM [Pyntmästare]
Nya nya släggan märken ska beställas
Hoodies och tshirts ska beställas
2.10 PrM [PR-mästare]
Lit fb-evenemang
2.11 SM [Spritmästare]
Borta
2.12 VM [Vaktmästare]
Borta
2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]
Sofie:
Bra kött på blotet
Vore kul att göra saker med nyinvalda (och resten) typ kryssningar osv
Skapar ny chatt utan spam för dricka öl
Önskar det händer mer just nu
3 Bordlagda ärenden
3.1 Föregående mötesprotokoll
Bordlagd
4 Besluts- och diskussionspunkter
4.1 Feedback blotet.
(Mat, mobiltapp, grillar, schema, toasting, övrigt)
Mat
Svårt att få ut maten snabbt, gick ändå helt ok (varmrätten hämtades)
Köttet (entrecôte på extrapris) var riktigt bra, gör om det
Håll koll på var stora formar och andra redskap finns i förväg, djupa formar som får plats
i ugnen: till vänster om ugnarna
Mobiltapp
Fungerade utan problem (undvik max kolsyra) (Nymbles mobiltapp)
Mobiltappen sattes på en dag innan, kyl tappen då
Grillar
Det går att ställa upp dörren mot baksidan, man behöver inte hoppa genom fönstret
Rengör grill genom att värma upp och borsta sen
Schema
Bra schema
Toasting

Se till att toastmaster är införstådda med sånghäfte och allt annat som ingår, i tid
KMR: Se till att toastmaster är mer finkänsliga
Övrigt
Hårdare på städning nästa år, se till att ha en tid klar och planera städningen kl 3 samt
dagen efter. Ha en lista som kan kryssas av.
Se till att vara tydligare med nya mästare så att de är helt införstådda med sina roller
5 Festformalia
5.1 Kommande fester
5.1.1 Insup 11/3
Mike har planerat massa - 11/3 kl 09
Ta med pass och tandborste, ni kommer nog inte hem den kvällen
Mike kollar upp om körkort duger
5.1.2 Nubbedraget 25/3
Samtidigt som tackfesten + DISKs capsturnering Diskdroppen
5.1.3 Kommande utlandsfester
Tjällossningen 7/4, Oliver la upp event på hemsidan. Fest i örebro, tips: sovsalar
tar slut på 3 min.
Quarnevalen - Sista inlämningsdag på Nymbles fredagspub 24/2
Kostar 2700, sälj nog med tidningar - gå +/- 0
Absolut Gottland 17-21 maj- studentkonferens, 999kr för tält, 100kr per nivå upp
1500kr för
top qual stuga. Ont om stugplatser, tar slut på ~5 min. Delbetalning i mars, resten
i slutet av april.
Sofie lägger upp event om hon ska åka
PAUS
Max 20 personer i en bokning
Anmälan tisdag 28/2 (typ snart)
5.2 Festade fester
5.2.1 Blotet 4/2
Bra
6 Övriga frågor
6.1 Astrids punkt
Blotet var som helhet bra
Maten kunde ha kommit ut mycket snabbare
Sånghäftet var inte förberett och ordnades av Mandor

6.2 Mickes punkt
Våga göra fel och våga ta egna initiativ (Alla)

Villig att ha en extra grundlig genomgång av baren
Våga säga till
6.3 Boomis (tillagd)
Extreme Makeover: Boomis Edition, Sofie får hjälp av Aron, Oliver m.fl. (event läggs
upp)
7 Slutformalia
7.1 Nästa möte
Tisdag 28/3? Ja
7.2 Mötets avslutande
Avslutades 19:31

__________________________
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Närvarolista:
Astrid - Ex
Felix - Ex
Fredrik
Aron
Liam
Niclas
Slinky - Ex
Andre
Martin
Oliver

Joar
Micke
Gustaf
Mike

