QMM #2 2016-03-01
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötetöppnades 18:08
§1.2 Val av mötesordförande
Mike valdes till mötesordöfrande
§1.3 Val av mötessekreterare
Tommie valdes till mötessekreterare
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Oskar och Christoffer valdes till justeringsmän
§1.5 Adjungeringar
Inga adjungeringar
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner sig behörigt utlyst
§1.7 Anmälan av övriga frågor

§1.8 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Bordlagt
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Insupet gick bra, stort tack till PrU för hjälpen!
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Insupet gick bra
§2.3 SkM [Skattmästare]
Kassorna är räknade
§2.4 DM [Dokumentmästare]
Föregående protokoll ska skrivas på och laddas upp
§2.5 INM [Incestmästare]
Inga teman bestämda för internfesterna

§2.6 IM [Inköpsmästare]
Medel för att rengöra bord vore bra om det köptes in. Köp fancy burgare.
Droppkorkar måste köpas
§2.7 KM [Köksmästare]
Ugnen är temporärt fixad(?). Ska fixa en guide hur man fixar diskmaskinen
§2.8 NM [Nätmästare]
Ny uppdatering till appen som gör att man ser nya evenemang och citat lagts upp
§2.9 PM [Pyntmästare]
Nya slägganmärket har kommit och t-shirtarna är beställda. Vore bra om alla hade
lika skjortor när man jobbar och det blir mer professionelt. Priser och storlekar måste
kollas upp. Hoodies ska beställas snart
§2.10 PrM [PR-mästare]
Events är kul
§2.11 SM [Spritmästare]
Funderar på att köpa in en whiteboard där man kan skriva upp vad som måste köpas
in så man vet innan. Joarsfaten ska bort så tidigt som möjligt då vi egentligen inte får
sälja joars längre. Kan inte sälja ut billigare för att inte gå back.
§2.12 VM [Vaktmästare]
Kollat på stålputs till luckorna i baren för de är ofräsha. Kollar på att rengöra
ismaskinen. Ska måla Qmisk på boomis med hjälp av Agge.
§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]

§3 Bordlagda ärenden

§4 Besluts- och diskussionspunkter
§4.1 Utvärdering Blotet
Det var bra men viktigt att folk försöker hålla sina arbetsposter enligt schema. Maten
blev bra, bra att maten var förbered dagen innan. Arbetsbrist men gick ändå bra.
Bättre hantering av slängning av tallrikar. Jobbigt att man behövde gå långt med
möbler, men inget att göra åt pga att skolan hade bokat den. Gick väldigt bra i hybris
förutom att tappen skummade mycket(inget problem i den riktiga baren). Bättre PR
för hybris om möjligt.
Bra att kistan var bokad torsdag och fredagen för förberedelser inför lördagen. Vore
bra om man kunde vara 3 i baren hela tiden, svårt dock pga arbetsbrist. Viktigt att
hålla koll på alkoholnivån och inte sälja drinkar med för stor mängd alkohol. Viktigt att

säga att baren är stängd och inte att individer är barstoppade. Vore bra att skicka
med info om detta i mailen.
Kanske testa att begränsa blotet mer så det blir lättare att hålla koll på fyllenivån. Kan
försöka att begränsa antal beroende på hur många som kan jobba. Serveringen
funkade bra och bra att maten räckte till alla. Bra kommunikation. Bra kökslåt.
Grillningen gick smidigt och var klart tidigt. Vore bra att kanske försöka få färgen att
sitta bättre efter maskindisk.
Vore bra om man kunde hjälpas åt med förberedelserna så inte för många bara sitter
ner och gör ingenting. Stort tack till Simba som hjälpte till väldigt mycket efter
sittningen. Även tack till Pebben som hjälpte till i baren. Spice, Sofia och Skejt hjälpte
till mycket med städningen efteråt.
Matpaus 18:51
Mötet återupptogs 19:27
§4.2 Berzelii -SA
Oskar kan vara SA. Mike är ersättare
§4.3 Valborgspubrundan
(7 personer)
Adam kan vara SA. Ante, August, Gustaf, Felix, Mandor och Niclas kan jobba. Om
Adam ej kan vara SA kan Felix vara.
§4.4 Squvalp - SA
Astrid är SA
§4.5 AG
Qmisk kan inte åka med Team Stockholm och får ha ett eller två egna Qmisklag.
Finns formulär som kommer komma senare.
§4.6 Fredagspubar - hur gick det?
Gick bra, var rolig pub att jobba. Samarbete med Tmeit gick bra. Skulle kunna vara
bättre annonserat. Utnytja skärmarna som sitter i kistan för att annonsera under
luncherna. Kolla upp om båda skärmarna funkar som de ska, under blotet funkade
inte den vänstra. Få upp posters och evenemang i god tid. Fortsätt med dem.
§5 Rapporter
§5.1 KMR
Incident på läs, en person hade tagit droger.
§5.2 Studiesociala rådet
Bokningar har lyckats

§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Syndafloden (4/3)
§6.1.2 Rubiks Gasque (4/3)
§6.1.3 Nubbedraget (5/3)
Tommie, Felix, Fredrik och Pebben
§6.1.4 Slägganprovning (12/3)
Vem ska inte dit. Simba är inbjuden och möjligtvis Bitter, men har ingen
rösträtt
§6.1.5 Islossningen (12/3)
§6.1.5,5 Marskalk sittning med F.E.S.T PRU (19/3)
§6.1.6 Open Caps (27/3)
Mike är sämst
§6.1.7 Berzelii (31/3)
§6.1.8 Welcome to Japan! (4/4)
Mike ska antagligen gå
§6.2 Festade fester
§6.2.1 Skiweek 2016
Oskar var där, det var kul.
§6.2.2 Blotet
Bra sittning, maten tog slut så August sprang och köpte 70 cheese.
§6.2.3 QLAN
Var kul, men inga turneringar
§6.2.4 MexicoGasque
Mike och Herkules vann.
§6.2.5 Insup
Väldigt bra insup. Wraq vill vara med leka.
§7 Övriga frågor
§ 7.1 Torsdagspubar
Event bör finnas uppe tidigare på facebook. Inte enbart August ansvar. Vore kul om
man hade ett ordentligt tema per månad. Meddela mat och tema till August i god
tid(senast fredagen innan) så man få upp ett event i tid. Temat ska inte bara var
musik som tillhör temat utan även ha mat, drink och klädsel som passar temat.
Preliminärt två veckor efter fredagspuben.
Torsdagen den 17e mars blir det kanske St Patricks day pub.
§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
5:e April
§8.2 Mötets avslutande
Mötet avslutades 20:11

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Tommie
Michael
Christoffer
Oskar
Gustaf
Felix
Mandor
Bänke
Sofie
Niclas
Adam
Sara
Fredrik
August
Karolina
Ante

