QMM#2 2015-02-17

§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades kl18.00.
§1.2 Val av mötesordförande
Sebastian Ekman vald till mötesordförande.
§1.3 Val av mötessekreterare
Madeleine Berner vald till mötessekreterare.
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Oskar och Mike valda till justeringsmän tillika rösträknare.
§1.5 Adjungeringar
Ex yttranderätt och närvarorätt
Ex inkluderar följande personer:
Joakim Blomberg
Anton Lindberg
Dan Karlsson
Astrid Gunne får yttranderätt, närvarorätt och förslagsrätt.

§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner sig i laga ordning utlyst.
§1.7 Anmälan av övriga frågor
Hoodies [Johanna] [Mandor]
Städning efter pub [Johanna/Virot]
Fel i reglemente [Sofie]
Utbildningar [Astrid]
§1.8 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Är justerat.
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]

Har inte så mycket att säga. Blotet var de roligaste sittningen han har varit på.
Jättegod mat.
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Tyckte om Blotet. Vi är anmälda till EWG. Har påbörjat anmälan till AG.
§2.3 SkM [Skattmästare]
Ingen kommentar.
§2.4 DM [Dokumentmästare]
Inget särskilt.
§2.5 BM [Barmästare]
Vill flytta om i baren.
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Handlade lite grejer i fredags till köket.
§2.7 KM [Köksmästare]
Ej närvarande.
§2.8 NM [Nätmästare]
Tänkte göra export av kontakter till mobilen.
Wraq klagar på att de vill ha en förälder annan än Assar.
Marskalklistbuggen ska 
Felix
fixa.
Dobby
har ansvar för fotoalbumet.
§2.9 PM [Pyntmästare]
Har beställt hoodies!
Ska få fram summan för fakturan för Hoodisen.
§2.10 PrM [PRmästare]
Ej närvarande.
§2.11 SM [Spritmästare]
Nya Colaflaskor utan pant. De skall alltså återvinnas, inte pantas.
§2.12 VM [Vaktmästare]
Vi har grönsåpa! Tack Emelie. Vagenen för Boomis är för stor för tåg, men han
har en släkting som ev kan hämta upp vagen.
§2.13 Övriga [Wraq, Glenn, Ex, Adjungerade]
De hade kul på Blotet. Blotet var asbra!

§3 Bordlagda ärenden
Finns inga bordlagda ärenden.
§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 WraQ nominering
Nominering:
Joakim Blomberg (Chicko)(med motivering av Dan och Mandor).
Anton Lindberg (Klanton)(med motivering av Dan och Chicko).
Mötet valde att välja in Chicko och Klanton till Wraq.

§4.2 Utvärdering av Blotet
Förberedelser:
•Satte igång i november. Märkena ringdes och beställdes då. Vi får den om ca
4 veckor from idag.
• Glasen ringdes och beställdes + plockades från IKEA för att spara pengar.
Färgen ligger i QMiSKlådan i förrådet.
• Vi lånade galgar. Öppen garderob.
• Mobiltappen var trasig. Låna av Hantverksbryggeriet till nästa år?
• Joarsdricka skummar alltid, fortsätt att hälla upp kannor för att sila bort
skummet. Fråga ifall de kan ta fram Mjöd för oss till Blotet. Kevin får ansvar och
ska prata med Maggan (ex).
• Is beställdes inte. Köp is innan. Eventuellt plocka från isskaparen i baren och
frys in dagarna innan.
• Inköpen gick bra. Alla skrev på driven. Tyvärr felproducerade gafflar som
saknade pinnar.
• Förberedelserna med maten gick jättebra. Det mest gjordes under dagen
innan. Eloge till Karro som höll sig lugn!
• Kistan var snyggt pyntad! Dukarna blev snygga! Det hyrdes smalare bord från
Westman.
• Kontrollera accesserna för att kunna flytta borden från garderoben.
FESTEN:
• Entrén fungerade jättebra, där glas och dickbiljetter delades ut samt brickor.
Tips är att lägga ner allt i glasen när de målas och förvaras.
• Pappersbiljetter till punch och nubbe är bättre så att inget försvinner.
• Göra alkfritt/alkbiljetter tydligare.
• Garderoben fungerade bra. Halsduk och småsaker försvann tyvärr.
• En hel del spyor efter sittningen, tänka på till nästa år att inte överservera.

• Ordningsvakten tyckte det var bra att det blev ett alkfritt utrymme i korridoren
utanför Kistan. När efterfesten började.
• Städningen gick jättesnabbt mellan sittning/efterfest.
• DJ har inte fått betalt än, men tyckte det var jättekul.
• Tips att påminna i mejl till de som fått plats att de behöver gå ut mellan
sittning/efterfest.
• Sätta upp på tapparna vilken dryck som fanns i tapparna till insidan.
• Förtydliga hur man ska hantera Joarsdrickan med skummandet iförväg.
• Hybris krånglade de första två timmarna.
• Grillningen gick bra och snabbt. Studiemiljönämnden hjälpte oss och fickade
en grillställningen. Gillarna kom från Dunder&Brak (2st).
• Bilen hyrdes 2 dagar från Rent&Reck. Användes för att hämta och lämna allt.
• Städningen på slutet gick fort. Uppskattas ifall folk som inte städar åker hem.
Gör ett städschema till innan med uppdelningsområden så att folk inte irrar
runt.
• Arbetsschemat var jättebra! 2h intervall.
• Tre stycken ordningsvakter.
• Pris för gyckel blev ej utdelad. Men både utklädnad och bäskhävf blev
utdelade.
Ekonomi:
• I kassa 1 saknades de 150kr. I kassa 2 saknades det 740kr. Hybris blev
antagligen fel. Kolla med Helena om biljetter ska slås in i kassan.
• Påminn extra om att de får ta med sig glasen.
• “Ett av de bättre Bloten jag suttit på.” Bänke.
• Tips på festPru längst bort från scenen.
• Sänk ljudet vid dansgolvet.
• Ta betalt av de som inte dök upp samt inte avanmälde.

§4.3 Fredagspubar
“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.”
Utdrag från föregående protokoll.
Johanna jobbar gärna. Det finns ett event på QMiSK.com! Vi kommer att
konkurera med DISK om folk.
Minst 6 personer från QMiSK.
Marknadsföringen är viktigast!
SurCola
pratar med TMEIT om vad som ska ske.

Matpaus, mötet åter upptogs kl. 20.17.
§4.4 Kvittorapportering [Madde]
Lägg i pärmen i baren. Ej i spritförrådet. Skriv datum enligt ISOformat tex
20150217.
§4.5 HackDay #2 med Tele2 [Dan]
Onsdagen 20150422
HackDay #3. Tele2 ville ha samarbete med oss. Det beräknas komma 250
personer. 
Dan och Vilho
driver i det hela. Tele2 sköter anonseringen.
Vi ska laga mat. Vi behöver mer bord.
QMiSK säger ja!
§4.6 Hoodies [Johanna]
De som inte betalt från förra året ska göra det. 
Mackan
kommer skicka ut
privata mejl till dem.
Kommer eventuellt ta betalt i förväg för årets hoodies. Det är viktigt att fakturan
blir betald innan förfallodatum. 
Johanna
ringer denna vecka om vad det blir för
pris.
§4.7 Hoodies [Mandor]
Wraq betalar innan beställningen. 
Johanna
skickar ut ett mejl till Wraq ikväll
om de vill beställa hoodies.
§4.8 Städning efter pub
Skicka iväg folk som inte städar ut från lokalen. Annars kan vi få anmärkning
från väktarna. Samt att städningen dras ut. Sätt en lapp på alla juicer som
öppnats under puben. Vilket datum de öppnades.
Madde
är ansvarig för att fixa städlista.
§4.9 Fel i reglemente [Sofie]
Är vårt namn igenomklubbat? I reglementet står det “Qlubbmästeriet” (QMISK
reglemente samt INsektionens). Vi vill byta namn till “Qlubbmästeriet
INsektionen Kista”. 
Sofie
skriver motion till SM.
§4.10 Utbildningar [Astrid]
Barutbildning, hur går det? Dutch vill ha ett datum för oss. 
Suris
kollar upp ifall
vi får freepoura från KTH.
Våga stå i baren och lär dig blanda drinkar!
“Vattenlekar”.
Införa ett freepourtest?
Bli bättre på kvitton, vet vilka glas du ska använda.
Preliminärt datum är långfredagen.

§5 Rapporter
§5.1 KMR
Vi har fått märken! Prata med Sofie om ni vill ha.
Pru vill ha funktionärer till sitt 50årskalas den 9 maj. Det krockar med
FadderINternatet och Sqvalp.

§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 StorCaps
Ryggan ska dit. Krockar med internfest.
§6.1.2 Preliminär Internfest
Preliminär = miniblot.
Varmrätt: honungsglaserad revbensspjäll.
Alla som har hjälpt till med Blotet är inbjudna! (Och självfallet QMiSK).
Hedersgäst: Astrid (aka Pegasus på hemsidan).
Suris medhjälpare: Felix,
§6.1.3 EWG
Massor åker!
§6.1.4 Internsittning hos FestPru
Det är tydligen en sittning där vi är personligen inbjudna (14 mars).
§6.1.5 Nubbedraget
Det finns ingen info. Ring Fysik. Det kanske går att få nubbar med bäsk
i om man ringer.
§6.2 Festade fester
§6.2.1 Resa till Krakow
Fett nice! Undvik böter. Vi vill åka igen!
§6.2.2 Insup
Fett kul och roligt med märke! Astrid ska komma med en kartong.
§6.2.3 Blotet
Jättekul, alla jobbade jättebra.
§6.2.4 PLUMS15
Blotet > Plums.

§6.2.5 Bastu med KK
Trevligt.
§6.2.6 Happy Fun Time med TMEIT
Kevin ville men fick inte komma.
§7 Övriga frågor
§7.1 KistaKampen
Kistakampen. Har vi roliga lekar så skicka till QM och vQM. Det skapas en tråd
i forumet.
§7.2 Pynt&PR Dropbox
Johanna fixar en mapp i driven.
§7.3 Vänskapssittningar
Suris ska försökla bli kompis med MF Pru.
§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
Tisdagen den 10/3.
§8.2 Mötets avslutande
kl. 21.18

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

Närvarolista:
Pilvi Börjesson
Fredrik Mattson
Sebastian Ekman
Madeleine Berner
Oskar Dahl
Jakob Widlund
Joakim Blomberg
Emelie Parflo
Jacob Kimblad

Sofie Elvekjaer
Fanny Chan
Adam Rosell
Michael Chlebek
Dan Karlsson
Alexander Johansson
John Åkerhjelm
Joakim Möller
Anton Lindberg

Ante Larsson
Kevin Kultalanti
Felix Gustavsson

