QMM1 2015-01-20

§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades kl 18.00.
§1.2 Val av mötesordförande
Mötet valde Sebastian.
§1.3 Val av mötessekreterare
Mötet valde Madeleine.
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mötet valde Kevin och Mike.
§1.5 Adjungeringar
Mötet valde att ge Ex: yttrande, närvaro och förslagsrätt.
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet anser att mötet är i laga ordning utlyst i god tid.
§1.7 Anmälan av övriga frågor
4 frågor har lagt till
7.1  7.4
§1.8 Godkännande av dagordning
Mötet valde att godkänna dagordning.
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Finns inget justerat för närvarande.
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Har inte hunnit hända så mycket. Snart sker en överlämning till Kevin. Är
ganska klara med hur terminen ska se ut.
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Jag har skickat ett mail tillsammans med Sebastian!
§2.3 SkM [Skattmästare]
Försöker få in sista slanten från Vicki.

§2.4 DM [Dokumentmästare]
Just nu sitter jag här och skriver, “Det går bra, jag har fixat en såndär drive till
alla, med siffror och det går bra”.
§2.5 BM [Barmästare]
Planerar att sätta upp hyllor i baren.
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Inte köpt något efter nyår.
§2.7 KM [Köksmästare]
Planerar maten för Blotet. Nästan klar.
§2.8 NM [Nätmästare]
Fixat en maillista för alla kategorier av QMiSKare. Inga mer spam från företag.
Schemat visar pubar och event rätt gällande exportera schema, luncher kvar
att fixa.
§2.9 PM [Pyntmästare]
Är bortrest.
§2.10 PrM [PRmästare]
Ingen överlämning gjord ännu. Ska göras nu i veckan.
§2.11 SM [Spritmästare]
Möten med Dalarna (TMEIT). Överlämning ej gjord ännu. (bla “Tankar om öl”
av Dan). Snart kommer Coca Cola till Kistan!
§2.12 VM [Vaktmästare]
Har inte hänt något.
§2.13 Övriga [Wraq, Glenn, Ex, Adjungerade]
Det var bättre förr!/Bänke
Ren lögn, det sa vi inte alls.

§3 Bordlagda ärenden
Flyttat till 4.5  4.6
§4 Besluts och diskussionspunkter

§4.1 Förberedelser inför Blotet
§4.1.1 Motorsågningskväll med gubben [Dan, Alex, Suris, Adam, Sofie]
Dan har fått tag på gubbens fru. Tips! Han är svår att få tag på, frun
svarar snabbare. Den 3/2 skall tallrikar sågas. Om vi inte har upphävt
köpstoppet efterlyser vi ett rikt wraq/ex som kan lägga ut 1000 kr till
träet. 750 kr till gubben för träet, 500 kr för whiskey. Täet ska sköljas av
samma kväll i Kistan. Dagen efter dränkas i olja.
§4.1.2 Köpa Glas 300st och Shotglas 600st [Johanna, Dobby (bil), Madde]
600 plastglas till shotglas är bättre.
§4.1.3 Göra tryck på Glasen[Johanna]
Event kommer. Tryck görs 5/2 (på puben).
§4.1.4 Maten [Karolina (A)]
[ Pilvi, Kevin, Felix, Therese, Lukas, Oskar, Helena, Bänke, Ante,
Dobby]
Förrätt: Tomater fyllda med tonfisk.
Varmrätt: Kött med bruten potatis med pepparsås.
Efterrätt: Citronkladdkaka, vaniljsås. Sorbet till allergiska.
Karolina ska förbereda Grossen om att vi kommer handla mycket kött.
Räknat med 50kr/person. Ligger 2 000kr under budget.
§4.1.5 Musik och sittningshäfte med regler [Mandor & Ryggan]
Skicka Bilder till Mandor.se/upload
Vill ha in bilder på Klubbmästarna!
Budget för tryckning, använd valfri students pappersbudget av skolan.
Om inte Mandor får tag på sin kontakt.
Tipsa om sånger genom att skriva till Mandor på valfritt sätt.
De enda bilder Mandor har fått är pusheenbilder, t.ex.

§4.1.6 Tävlingsansvarig [Ante & Herkules]
Ingen kommunikation mellan de ansvariga. Köpstoppet försvårar.
Helena
ska rapportera vilket budget de kan röra sig med.
Mötet beslutade följande:
Personliga pris till Utklädnad och BäskHäfw. Vandringspris till Gyckel.

Tävling
Bästa Utklädnad
Bästa gyckel
BäskHäfw

Pris
Yxa(?), narrmössa(?)
BlotetSten Sten af Blotet
Horn(?)

§4.1.7 Ta fram Alkfri Nubbe och Punch [Kevin]
Är på G!
Förslaget är att den smakar som bäsk, fast utan alkohol.
Dan kollar med Phöz om bäskrecept.
Gammalt Bäskrecept hittat
§4.1.8 Alkohol [Kevin]
Har inte ringt till tomp än. Får leverans under mötet!
§4.1.9 Insläppet [3 pers]
Sittning börjar 18 borde ha insläpp 17

Pynta entré, fixa med kassan. Bordläggs?
§4.1.10 Utökat tillstånd och krets [Astrid]
Vi har fått nej från skolan om utökat alkoholtillstånd i hallen innan
Kistan. Omöjligt att få det ändrat.
Dilemma att få folk att utrymma Kistan när den ska städas utan att ta
med alkohol ut eller att alkoholhets mot folkgrupp uppstår.
“Ni bör tömma glasen inom 20 min. Under denna tid serverar vi inget
mer.”
Naggie vill gyckla under pausen utomhus. Förslagsvis på backen
bakom Kistan.
§4.1.11 Uppfinna skyltar och stop för att folk inte ska gå fel [Smycket]
Skyltning bör fixas. Tex toaletter, gå ej ut här osv.
Sofia hjälper till med att dra i den.
§4.1.12 Hyra och fixa en Skåpbil [Dobby & Fimp]
Dobbys moster kanske har en bra kompis.
Blir förmodligen en flyttbil till bord och bänkar.
§4.1.13 Vara kontaktperson till bänk(e)företag [Brazzer]
Astrid skulle hjälpa Brazzers med det. Har ej fått någon information.
§4.1.14 Boka Lokaler i skolan [Sofie & Dan]
Tomás har bokat 302 och 301 på sitt kort till Blotet. Vi fixar galgar och
något att hänga upp kläderna på. Bör dock dubbelkollas!
Ykar på matrast 19.17.
Mötet godtycker.
Återupptar mötet 19.45.
§4.1.15 Pynt av lokal och Personal [Sofia, John & Johanna]
Ta fram nytt pynt.

§4.1.16 Fixa Lokaldekor [Dan]
[Brazzer, Ante, Adam, Pixel]
Träet är gammalt, men det går säkert att fixa. Tiden är hindret. Dan har
mycket idéer. Ta av det svarta tyget och sy om för att täcka underdelen
av utsidan av baren. Sätta upp vimplar vid lamporna, finns i
Blotetkartongen.

John har symaskin och Brazzers är sammankallande för att fixa träet.
Ska vi använda oss utav “Bakomscenentyget” med Assar och
“Assarstommapratbubbla”? Uppstoppade Assar får ej glömmas!
§4.1.17 Inköp och annat vi kan komma att behöva [Emelie & Pilvi]
Vi har inte kommit så långt.
§4.1.18 Garderob [Therese & Haff]
Obemannad. Sofie har nummer till Anders som har access till räcken.
Lådor med galgar finns i förrådet.
Mike kollar ifall vi behöver låna garderobtillbehör av Nymble eller har
tillräckligt här i Kistan.
Gör detta i god tid! Vi vill behålla god kommunikation med Anders (m.fl).
§4.1.19 Ekonomi [Fimp]
Har inte pratat med Astrid.
Sofie har kollat med Tompa och han godkänner att Blotet är prioriterat
för inköp.
§4.1.20 Ljudanläggningsappen åt Frequensenormal
Sebastian har pratat med Jesper. Alla kommer få access till appen. Om
det inte hinner lösa sig kommer Mandor kolla med Jesper/Wallner.
§4.1.21 Övriga blotetfrågor
Madde kolla med Thim&Arvid om de vill DJ:a på Blotet. Vi hittar på
ersättning eftersom. Kolla hur de vill spela.
Får inte glömma bort att de behöver rigga och soundchecka!
Hitta på ett bra och fungerande system för städning efter maten. Samt
ett arbetsschema för hela Blotet. Sebastian säger till Astrid att hon ska
planera i förväg för detta. En genomgång av planen ska göras innan
festen dras igång.
QMI Blotet 28/1 kl18.00.

§4.2 Arbetsmoral [Dan]
Dans tankar:
Tänk efter vad QMiSK syfte är. Att fixa ett bra studentliv för alla andra studenter
här. Se till att göra riktigt jävla bra pubar!
Vi måste kunna lita på varandra så att detta inte händer igen.
Om det är föreläsningar dagen efter kl8 på morgonen så se till att byta bort
passet. Om det är föreläsningar efter kl12 samma dag som puben så prata

med SA om att du kommer senare. Lika så att man tar kontakt via
telefonsamtal om man är sjuk.
Se till att ta hand om varandra!

§4.3 WraQnominering Andra läsning
QMM föreslår att punkt i Qmisks reglemente 9.2 ändras på följande sätt:
Orginal:
“Hedersuppdraget kan sökas först efter 18 månaders ordinarie medlemskap.
Detta görs genom en skriftlig nominering till QMM där den nominerades
bedrifter kunngöres. QMM godkänner eller avslår ansökan genom en sluten
omröstning.”
Förslag:
“Hedersuppdraget kan sökas först efter 18 månaders ordinarie medlemskap.
Detta görs genom en skriftlig nominering till QMM där den nominerades
bedrifter kunngöres. Detta bifogas även till nästkommande QMM.
Nästkommande QMM godkänner eller avslår sedan ansökan genom en sluten
omröstning.”
Mötet godkänner ändringen.

§4.4 Fredagspubar
En gång i månaden. Första fredagen efter löning. Tidigare har det varit
sammarbete med TMEIT och DISK.
Vill vi sammarbeta med TMEIT om att ha två pubar under vårterminen? Det är
en större pub med mycket PR och DJ.
Bättre arbetsfördelning med planering och genomförande behöver i så fall
fixas. Vi kan be Vilho inspirera/motivera den ansvarige.
Nästa fredagspub är den 27 mars. QMiSK är med på första fredagspuben. Vi
måste sätta ihop ett team som redan nu börjar planerar inför fredagspuben.
Detta måste diskuteras med TMEIT för vi vill göra det tillsammans med dem.

§4.5 Val av poster
§4.5.1 Val av vice Skattmästare
Mötet valde Oskar.

§4.5.2 Val av vice Spritmästare
Mötet valde Emelie.
§4.5.3 Val av vice Nätmästare
Mötet valde Dobby.
§4.6 Övriga poster
Det vill säga vice av alla andra poster. QM och vQM har åsikten att vakantsätta
dem, då alla aktiva inte kommer kunna få mästarposter. På så sätt kan alla
hänga på alla roliga poster.
Man ska faktiskt bidra med något till QMiSK.
Mötet valde att vakant sätta resterande vice poster.
§5 Rapporter
§5.1 KMR
Tagga kommande KMR!
§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Resa till Krakow
Åker på fredag!
§6.1.2 Insup
Väldigt obligatoriskt!
Info om overaller kommer.
§6.1.3 Blotet
Alla ska dit.
§6.1.4 PLUMS15
Sämst datum, är dock fullt med alla som inte fick plats på Blotet.
§6.1.5 Bastu med KK
Tagga, men lite fel datum. (Alla hjärtans dag).
§6.1.6 StorCaps
Mandor o Ryggan eventuellt.
§6.1.7 Preliminära Internfest
Den är bokad! Kanske behöver Sebastian (Suris) som SA om inte
Johanna kan.
§6.1.8 EWG
Boomiskärran inte betald? Kan vara bra att ta tag i Almiras pappa så att
kärran är kvar.
§6.2 Festade fester
§6.2.1 Nyår med QMiSK
Riktigt kul! Dan såg till att man inte blev för full.

§6.2.2 TG2 TMEIT
Förbättring. Vi fick beröm för att vi “pruttade upptaget” istället för “tuttar
upptaget”.
§6.2.3 TentaPubNymble
Jättekul!

§7 Övriga frågor
§7.1 Kistasittning
ElektrumKampen. De som vinner slipper vara med och hjälpa nästa sittning. De
andra två får ordna upp kommande sittning. QMiSK, TMEIT och DISK.
§7.2 Räknande av kassor
Ha två personer som räknar kassan för att undvika eventuell stöld. Något för
SA att se till att det sker. Perfekt för nya att lära sig räkna kassa.
§7.3 WraQ nominering
Nominering:
Joakim Blomberg (Chicko)(med motivering av Dan och Mandor). Läggs till
handlingarna.
Anton Lindberg (Klanton)(med motivering av Dan och Chicko). Läggs till
handlingarna
Motiveringarna skickas med nästa möteskallelse.
§7.4 KAM
QMiSK och TMEIT hjälpa till?
Emma som drar i den!
Sofia fixar ett event.

§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
Förslag 17/2.
§8.2 Mötets avslutande
Mötet avslutades kl.17.10

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

Närvarolista:
Pilvi Börjesson
Therese Jonsson
Karolina Barrios
Fredrik Mattson
Sebastian Ekman
Madeleine Berner
Sofia Johansson
Oskar Dahl
Jakob Widlund
Joakim Blomberg
Emelie Parflo
Jacob Kimblad
Ante Larsson
Kevin Kultalanti
Felix Gustavsson
Joakim Möller
Sofie Elvekjaer
FannyChan
Marcus Johansson
Adam Rosell
Michael Chlebek vid 1.4
Dan Karlsson vid 2.5
Alexander Johansson vid 4.1.10
John Åkerhjelm 4.1.14

