QMM#2 2014-02-18
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
18:08
§1.2 Val av mötesordförande
Nominerad:
Astrid
JA!!
§1.3 Val av mötessekreterare
Nominerade Robin
Robin valdes
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Nominerade
Alexander Johansson
Dan Karlsson
Mötet valde Alex och Dan
§1.5 Adjungeringar
Ingen
§1.6 Mötets behöriga utlysande
QMM fann mötet behörigt utlyst.
§1.6 Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.
§1.7 Godkännande av dagordning
QMM godkänner dagordningen i dess nuvarande skick.
§1.8 Föregående mötesprotokoll
QMM lade föregående protokoll till handlingarna.
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Bokning av kistan, tidigare möte med Villho och Björn. Det har varit bråk mellan
nämnderna. Det har tydligen lagts event på andra event. Man får inte göra så. Qmisk har tydligen
varit lite bättre än alla andra ännu en gång och har inte lagt andra event över redan existerande.
Vi vann korktävlingen. Drinkutbildning istället för jackor som pris.
Vill man lägga in event, gå igenom Astrid. Kolla kalendern.
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Tackar barnvakterna på Blotet.
Dan jobbar på schemat, det är jobbigt att planera. Inte schemalägga fler än 2
tentapubbar på samma år.
Viktigt att skriva in sig i liggaren, om detta inte görs kan vi få böter och om det

upprepas kan pubben stängas.
§2.3 SkM [Skattmästare]
§2.4 DM [Dokumentmästare]
§2.5 BM [Barmästare]
Baren ser fin ut. Nya plastkannor för cips och caps. Inget i baren ska diskas i
diskmaskin, dropkorkar ska inte ligga i blöt.
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Inte handlat på länge, allt dyker upp av sig självt.
§2.7 KM [Köksmästare]
Köket mår bra. Emma har pratat med Gourmet och de ska sätta upp idiotlappar
om vad som får och inte får göras i köket.
KM tänker slipa knivarna så det faktiskt går att skära med knivarna.
§2.8 NM [Nätmästare]
Bygga nytt system för att stämpla in/ut så att schemat kan användas som liggare.
Citatknappen ska lysa röd. Fortsatt på gallerit. Byggt protokoll databas.
§2.9 PM [Pyntmästare]
Beställning för tröjor (Tshirt och piké) är skickad. 2 tshirt per person. Tema för
pubbar minst en vecka innan (pubbossens ansvar).
§2.10 PrM [PRmästare]
§2.11 SM [Spritmästare]
Vi har marshalksöl 10kr/burk ENDAST FÖR MARSHALKAR.
§2.12 VM [Vaktmästare]
Inget att tilläga
§2.13 Övriga [Wraq, Glenn, Ex, Adjungerade]
§3 Bordlagda ärenden
§3.1 Uppdatering av Reglemente
QMM godkänner uppdateringen av Reglementet.
§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 Lunchrutiner
Måste bli bättre på att tömma papperskorgarna efter lunchen. Stäng lunchen så
att ni har tid att tömma papperskorgarna. Om ni inte kan komma, ring någon som
förhoppningsvis kan ta ditt pass. Logga in som Qmisk i kassan
§4.2 Utvärdering av Blotet
Se till att bokning av lokaler nästa år. Försöka låna resturangen i elektrums kök
nästa år. Det gick bra i köket, vi behöver handla innan. Vi hade bara hälften av bläcken att

använda. Bättre feedback på hur maten kommer ut, exempelvis på hur många som fått
mat. Muffinsarna var jättegoda enligt gästerna. Spec. kost i baren, det gick inte att lägga
ut maten på borden, folk som inte skulle ha spec. kost tog spec. kost då de låg på bordet.
Köksmästaren ska i framtiden deligera ansvar och har överblick på hur både kök
och servering går. I år var köksmästaren ganska låst i köket.
Det gick mindre bra med tapparna. Kylsystemet blev överhettat efter 3 timmar.
Kylandet löstes tillslut. Sålde för undefär 16’000. Mycket gick på dryckesbiljetter. 3 fat
norrlands, 3 fat briska utöver mjödet. Det var dåliga ciderfat. Vi vill inte betala för dåliga
ciderfat.
Vi var nöjda med mjöden, även om det inte räckte. Beställa 20 fat nästa år.
Insläppet: Ha insläpp under en längre period, så att alla inte kommer samtidigt. Ha
fördrink och liknande i en lobby innan själva blotet.
Nissa kassan, fler som prickar av och tar betalt.
Betalt från Ante?
Bra beröm av Wraq.
I framtiden tar vi inte bort ej avprickade från listan.
Hyra en rejäl skåpbil till nästa år. Valpen, även om den är helt awesome, var lite
liten. Boka en bil i tid.
Hämta bleck och köks knivar från MF. 4 st djupa kantriner är kvar. Anne ansvarar
för att kvarlämnade saker inte försvinner och kommer tillbaka.
Punch och nubbe ska serveras i samband med maten.
Samma tallrickarmänniskor till nästa år, de är helt awesome!
Dan fixar midvinterblotet.se filmer och häftiga saker.
Ordentlig PR till nästa år.
Inte tjuvöppna anmälningar.
Lånade saker från DISK ska behandlas bättre. Grillarna rostar utomhus. Galler
ska inte ligga i korridorer

Checklista till blotet nästa år, även lista på lånade saker och ansvarig för dessa
lånade saker, så att alla kan kontakta denna.
Dokument över vad som ska försöka lokaliseras från blotet.
§4.3 Störning
Folk runtomkring störs av oljud från hög musik och oljud från terassen.
Terassdörren skall hållas STÄNGD, håll lite lungt ute på terassen. Gardinerna är bra, de
dämpar ljud.
Bråka inte med arga människor som kommer och klagar, var trevlig och proffsig.
§4.4 Diskmaskinen  fördiska
Diskmaskinen är en avsköljare. Så fördiska så att inga matrester är kvar. Se till att
all ost från nachotallrikarna är borta innan de ställs in.
§4.5 Personnummer till STAD
Fixa på hemsidan så att man kan lägga in fyra sista siffror. Känner man sig
osäker på att lägga dem där, ge till QM så att STADanmälan kan göras.
§4.6 Quarnevalen
Få från Qmisk som faktiskt är anmälda. Vi betalar dem och får massa brux som
vi kan sälja för att betala quarnevalen. Säljer vi inte tillräckligt med brux får vi betala
mellanskillnaden.
Betala även SM i fest så du får gå på festerna.
Under Quarnevalsveckan får man bygga och ölen är försumbart gratis.
Prata med Emelie för att vara med i INsektionens lag för SM i fest.
§4.7 AG
Anmälan via Team STHML, stuglagsnamn är QMISK.
Tagga, komigen det blir kul!
§5 Rapporter
§5.1 Flyttgruppsmöte 4/2
Det hände saker. Ritningar kollades på och vart saker är diskutterades.
Små problem måste lösas, t.ex har vi bara ⅓ av det nuvarande förrådsutrymmet i
de nya lokalerna.
§5.2 Pubråd 10/2
Dan och Astrid var på pubråd. Nya Lena heter Doris. Det pratades om tillstånd. Vi
får inte släppa in randoms. +1 måste vara personlig, tillståndet som generar denna
begränsning ska ses över. Doris verkar öppen för diskussion.
Ha mästerifestival liknande sak. Där varje mästeri har en egen bar där man kan
jobba och festa med andra.

§5 Festformalia
§5.1 Kommande fester
§5.1.1 Åka till Finland  inställt
Inställt för att det kostade för mycket att subventionera.
§5.1.2 Nubbedraget 1/3 sista anmälan 23/2
§5.1.3 Kistasittning #4 Brädspelstema 2/3
TMEIT håller i den.
§5.1.4 Syndafloden 2014 7/3
§5.1.5 100årsbal 15/3
§5.1.6 Tentagasque#3 22/3
§5.1.7 Marskalksittning med TMEIT 29/3
§5.2 Festade fester
§5.2.1 Militärsittning med Läs KM 25/1
Vi fick inte gå.
§5.2.2 Vänskapssittning SUS, QMISK, TMEIT 26/1
Det var kul.
§5.2.3 Midvinterblot 8/2
Assar höll koll på Astrid.
§5.2.5 Stora Ritpuben 11/2
§5.2.4 Plums 2014 15/2

§6 Övriga frågor
§7 Slutformalia
§7.1 Nästa möte
25/3
§7.2 Mötets avslutande
QMM finner mötet avslutat 20:00
__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Astrid
AlexRyggi
Anthony
Johanna

Sofia
Marcus
Helena
Patrik
Anne
Robin
Sebastian
Fredrik Ma
Dan
Lukas
Fredrik Mo

