QMM#12 2015-12-15
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades 18.10
§1.2 Val av mötesordförande
Sofie blev vald till mötesordförande.
§1.3 Val av mötessekreterare
Niclas blev vald till mötessekreterare.
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fredrik och Christoffer blev valda till rösträknare.
§1.5 Adjungeringar
Ryggan och Mackan får närvarorätt och yttranderätt.
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet är behörigt utlyst.
§1.7 Anmälan av övriga frågor

§1.8 Godkännande av dagordning
Dagordningen är godkänd.
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Bordlagt.
§2 Bordlagda ärenden
§2.1 Mötesprotokoll från QMM#7 2015-08-14, QMM#9 2015-10-21, QMM#10
2015-11-28
Dessa är bordlagda. Igen.
§3 Besluts- och diskussionspunkter
§3.1 Planering inför Blotet
Alla ansvariga ska rapportera på forumet innan nyår.
§3.1.1 Tallrikar
Möjliga bilar (kolla upp): Sofie, Niclas, Micke, Fimp & Adam.
Övriga kandidater som vill hjälpa till: Ante, Felix, Oscar & Fredrik.
Vedgubbeskontaktperson: Adam. Vedgubben, Adam och Sofie
kommer överens om datum och rapporterar.

Fredrik M kollar om (eventuellt) ny vedgubbe som finns närmare.
§3.1.2 Glas och shotglas
250 Mjödglas
Sofie kan åka och kolla på glas på Ikea(Innan nyår).
Johanna & Sara har ansvar för inköp.
Ska helst köpas senast 2 veckor innan blotet.
Ring och beställ i god tid i förväg. Billigast om de fraktar men att vi
plockar själva i lagret.
Möjlig kandidat:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70209336/
500 shotglas (plast)
Inköpsmästarnas ansvar.
§3.1.3 Tryck på glasen
Ansvarig: August

+

Det finns möjlighet att få glasen målade, kostar ca 500 kr + 10 kr/glas
upphämtning från tryckeriet. Det ligger på Lidingö.
Alternativt är att måla själva, blir billigare för oss. Akrylfärg som
använts tidigare år: http://www.skapamer.se/folkart-akrylfarg-p-45420
Det behövs ca 4st (Då kommer vi ha färg över).
Vill hålla ner biljettpriset, kör på att måla själva. Kör glasen längre tid
den här gången också, förra gången hade vi dem i ugn i 15 minuter det är för kort tid. Kör gärna 30 min.
Matpaus till 19.10
Mötet återöppnades 19.11
§3.1.4 Mat
Matbudget: 60kr per person
Bänke har börjat kolla på en kökslåt.
Tips gällande mat:
Förrätt: Kallplock (t ex ostbitar etc. ) t ex tar man den själv eller något
som är lätt att gå förbi folk med bläck och ställa på tallrikar.
Huvudrätt: Grillad köttbit är trevligt.
Det finns inga åsikter om efterrätt. go wild.
§3.1.5 Grillar
Två grillar, helst inte de pacman-formade.

Köpa grillkol & bricketer. (Inköpsmästare ansvarar) All ko(hol)! Räkna
med att det ska kunna grillas i 4-5h. Kol är trevligt för att få igång
värmen men briketter är att föredra för grillandet.

Grillar från dunder och brak. (Mackan fixar sköter kommunikation och
kontroll av galler)
Grillmästare: Bänke. (Han föredrar inte PACMAN-grillarna.)
Prel frakt av grill: Therese.
In case of ingen Therese-skåpbil: Rickard, Sara & Fredrik.
Ifall det också failar: Astrid har bil.
§3.1.6 Sittningshäfte
Vikingabilder på Qm och vQm. Ladda upp på h
 ttp://mandor.se/upload/
Mandor skriver ut.
Christoffer viker/häftar.
§3.1.7 Tävlingar (bäskhäfv, utklädnad, gyckel)
Johanna super och får bäskflaskor på köpet.
En flaska per mästeri. Mängd bäsk återkommer....
Det är viktigt att folk vet att det är utklädnadstävling, både domare och
gäster.
PRISER:
Gyckel: Vandringspris; En planka(som det står blotet på)
Övriga priser är Niclas och Ante ansvariga för. Cool sida:
http://viking.se/ (bästa utklädnad och bäsk)(folk som vill ha horn pratar
med oss).

§3.1.8 Alkohol och icke alkohol (Joars, punsch, nubbe)
Lika mycket Joars som förra året.
Prata med Hantverksbryggeriet om utlånande av tappar.
Kyla ner faten. Kylvagnstuff. Kolla pris. Alternativt ställa faten ute, så
kan grillmästarn vakta dom. (liten vagn där så kan man ta in den
köksvägen o inte fyllevägen). Göm dom först.
Köp in en massa bäsk, både för sittning och folk som vill köpa extra
och för tävlingen. Sm och vSm ansvarar.
Alkoholfritt alternativ till bäsk ska smaka bäskt. Kolla upp gammalt
hemligt recept.

Punch: alkoholfritt alternativ ska finnas.
Stowford behövs. Behåll Litovel.
8 litovel och 8 stowford var förra året. Det behövs mer stowford än
förra året.
§3.1.9 Utökat tillstånd
Inget tillstånd utanför kistan. Informera om att de måste gå ut och
nyktra till sig. Stäng baren minst en halvtimma innan så att folk hinner
dricka upp det de har i glasen så att de har chansen att ta med sig
sina glas ut.
Sofie ansvarar för att det ska ansökas om utökat tillstånd för Kistan.
§3.1.10 Bänkar
Förra året ringde vi http://www.westmans.se/
De är chill med bänkar och tycker om THS. De fraktade hit bänkarna.
Det är värt.
Sara och sitt bänkteam kollar upp kostnad och ansvarar för att hantera
leveransen.
Antagligen kommer vi be dem att frakta hit bänkarna men är det så att
vi måste frakta andra saker (och alltså hyra en skåpbil) så är det
kanske bättre om vi fraktar själva.
§3.1.11 Garderob + förvaring av möbler
Sofie bokar två klassrum och ska höra med skolan om det är möjligt
att ställa upp dörrarna så att vi slipper ha någon som trycker på
dörr-knapp för att slippa bli debiterade för larm som går.
Obemannad. 1-2 Lokalvakter (INTE ANSVARIG GARDEROBSVAKT)
Garderoben lär dock vara låst och obevakad under sittningen.
Mike ansvarar för galgar och fråga nya Anders om galghängare, det
sägs att skolan ska ha minst 2? Om det inte går att ordna så kolla vad
det kostar att beställa från samma företag som bänkföretaget.

§3.1.12 Dekor och arbetarkläder
De som jobbar ska ha trälkläder/slavkläder/särkar (glöm inte en särk
till Assar). Johanna och Niclas kollar dessa.
Mackan lånar ut symaskin om det behövs sys fler.
Rickard och Tommie erbjöd sig att sy.

JÄTTESTORA Skyltar som skydd mot efterblivna personer. (Med
streckgubbar som gör godtyckliga rörelser).
PRAugust är ansvarig för punch/nubbe/drink/alkfri biljetter och
skyltarna.
Jacob ansvarar för dekoren/plankorna i förrådet
Johanna ansvarar för mjuka dekorationen i lådor + klubbmästardekor.
Alla hjälper till dagen innan blotet med att pynta Kistan 2.0.
Sköldar, mantlar och vapen finns i förrådet.
§3.1.13 Ljud- & ljus
App för detta. Sofie pratar med Jesper.
Ingen DJ.
Gör spotifyplaylists. - Fimp ansvarar men får gärna dela med sig så att
andra också kan lägga in låtar. (En för försläppet och en för
eftersläppet.)
§3.1.14 Väktare och accesser till dem
Mike och Sofie fixar. Väktarna ska ha access till klassrummen också.
1-2 arbetare får access till klassrummen också.
§3.1.15 Hemsida och anmälningar
Felix har en fett nice hemsida: h
 ttp://midvinterblot.se
Kommer vara release-pub för biljetterna där anmälan släpps innan
den släpps öppet för alla. Kommer fram till ett viss datum vara
kvotering, därefter släpps biljetter löst.
Alla qmiskare kan anmäla sig på Qmisk.com. Felix ska fixa så att
deadline-knappen fungerar.
§3.1.16 Tonförande
Mandor & Astrid
§3.1.17 Märken
300 märken är beställda.
De kommer i Januari. Johanna är ansvarig.
§3.1.18 Övrigt
Mandor kan eventuellt låna ut en extra kortläsare.
Plocka bort all handtorkningspapper från toaletterna.
Blotetknapp i Kassan.(Joars etc)
§3.2 Betalningar för jonk, sprit och dyl.

Sofie ska betala massa QMM mat etc. Mackan och Johanna ska se till att ta
betalt för och betala alla hoodisar på rätt sida om året (dvs 2015).

§3.3 Byten av pass
Vi är inte Glenn längre - ta ansvar för arbetspass!
Ni kan schemalägga er själva fram tills 3 veckor innan arbetspasset. De pass som
saknar arbetare efter den tidpunkten kommer Sofie att schemalägga. 1 arbetare per
lunch, 6 arbetare per pub (varav en är SA).
Ta inte bort några pass från er själva, det är upp till var och en att byta bort de pass
som man ej kan arbeta. Smidigast att kontakta folk in person direkt, oftast snabbare
och bättre respons!
§4 Rapporter
§4.1 KMR
Nästa KMR 20/1 2016 i Kistan. Vi måste ha bästa KMR. Då får vi pris.
Adam är SA och så.
Team: Sofie, Ante, Sara, Fredrik.
§5 Övriga frågor
Beställning av Qmisk t-shirts. Alla aktiva 2016 får två st gratis var. Utöver detta kan
de som vill beställa fler. (Ps: när ni väljer antal inkluderar ni era gratis t-shirts). OBS:
Dessa är inte tshirts med era namn på. endast vanliga qmisk-tröjor. egna tryck får ni
på hoodies. (Johanna och Niclas)
Länk här:
https://docs.google.com/forms/d/14FmRMWYrZavGxNBrG_SVdnPaju7IHaCf2y_Ku6t
xcZ0/viewform /
§6 Slutformalia
§6.1 Nästa möte
2016-01-04
§6.2 Mötets avslutande
Mötet avslutades 20:57.

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Sofie
Adam
Ante
Mike
Mandor
Niclas
Christoffer
Bänke
Rickard
Jacob
August
Fimpen
Fredrik
Johanna
Mackan
Ryggan
Sara
Felix
Tommie
Astrid 3.1.4 - 3.1.17
Gustaf kom vid 3.3

