QMM#3 2014-03-25
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnas 18.15
§1.2 Val av mötesordförande
Dan Karlsson
§1.3 Val av mötessekreterare
Nominerad: Björn
Björn valdes
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Nominerad: Sebastian
Nominerad: Robin
Mötet valde Sebastian och Robin
§1.5 Adjungeringar
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner mötet behörigt utlyst
§1.6 Anmälan av övriga frågor
Fickplunta med Assar
§1.7 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes
§1.8 Föregående mötesprotokoll
Läggs till handlingarna
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Personnummer till STAD, Robin fixar på hemsidan, papper går runt
QM på semester, i Norge nästa vecka, kan ej nås.
Zócalo, en kupong per person, ta inte flera.
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Nästan dödad av busschaffis.
§2.3 SkM [Skattmästare]
§2.4 DM [Dokumentmästare]
§2.5 BM [Barmästare]
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Borde åka iväg snart igen.
§2.7 KM [Köksmästare]
§2.8 NM [Nätmästare]
Börjat på galleri, föregående protokoll saknas på qmisk.com
En hårddisk på servern mår inte så bra!

§2.9 PM [Pyntmästare]
Fixat nya slägganmärken, kommer snart.
Ska kolla upp något företag med billiga saker..
§2.10 PrM [PRmästare]
§2.11 SM [Spritmästare]
§2.12 VM [Vaktmästare]
Pratat med Alex om boomis
Dan ska prata med VM om mobilbar
§2.13 Övriga [Wraq, Glenn, Ex, Adjungerade]
Benke med ä vill ha öl
Det var bättre förr!
§3 Bordlagda ärenden
§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 Luncher
Bättre närvaro vid lunchpassen, glöm inte papperskorgarna.
§4.2 Vektor av Assar
Vektorbild finns på qmisk.se(eller .com)! Skickas till DISKs sexmästare.
§4.3 Störning igen
Obehöriga har tagit sig in på innegården föregående fredagspub och tömt en
brandsläckare. Är det någon du misstänker att inte höra hemma kan du fråga dem vilket
program de går och vill dom inte svara kan du avisa dem eller ringa polisen vid värre.
087907700 är numret till väktarna, bra att lägga in i mobilen.
§4.4 Ovvar
Tygprover på väg.
§4.5 Slägganprovning
De e kul! 7/4, förfest innan Norrlandssittningen.
§4.6 Verksamhetsplan
QMM godkänner styrdokumentet för verksamhetsmål 2014.
§4.7 AG
Sista betalningsdagen är 28/3.
Boomis har fått en hytt på båten!
§4.8 Hantering av mat i köket och städrutiner
Hjälp varandra att ta ansvar för köket, det finns alltid något som behöver fixas.
Diska, håll rent, släng gammal mat.
Glöm inte att tömma diskmaskinen och stänga av den över natten.
Checklista för städning står uppe vid mikrovågsugnarna i köket.
§4.9 Mat till ValKF 3 april

4st behövs för att göra mat
Johanna, Anthony, Mackan och Lukas hjälper till.
§4.10 Kista Rockweek
Anordna projektgrupp, hör av sig till QM/vQM
§4.11 Att vara SA
Ansvar att alla på festen har så kul som möjligt och att alla mår bra.
Prata med väktarna när de kommer, håll koll på antalet gäster i lokalen.
§5 Rapporter
§5.1 Flyttgruppsmöte 24/2
Gick igenom listor med saker som ska flyttas.
Möte imorgon, 26/3.
Hitta servern
§5.2 KMR 26/2
§5.3 Mottagningen
Bordlägges
§5.4 Provningar
Barutbildningen bra, kasta på TMEIT
Xanté är inte surt nog för Sebastian
§5 Festformalia
§5.1 Kommande fester
§5.1.1 Marskalksittning med TMEIT 29/3
§5.1.1.1 St. Patrikkkks Day pub 27/3
Facebook event, dela gärna
Hattar finns!
Inget band, Lukas skapar en awesome playlist
§5.1.2 Berzelii 35/4
Brukar vara najs
§5.1.3 Kommunist Party med PRU 5/4
“Asroliga, på allvar gå dit” /Dan
Mata PRU med sprit
§5.1.4 Open Caps 6/4
DISK caps turnering
§5.1.5 Norrlandssittning 7/4
Alla ska med! Billigt och bra
§5.1.6 Externsittning hos DISK 12/4
Vi har gåva som vi tar med
§5.1.7 THS Cocktailparty 12/4
För QM, vQM, SkM
§5.1.8 Toga Party med DKM 14/4
§5.1.9 Internfest 19/4
Sofie inbjuden

Riktigt jävla bra mat, lägga pengar på det
Bara med Qmisk, tagga igång wraq etc
Patsi SA
Blotmuffins till förrätt
Kött och potatis
Saffransglass
Astrid, Alex, Dan och Patsi och Mackan planerar
§5.1.10 KPK 20/4
40h kryss, till Helsingfors i ny båt
§5.2 Festade fester
§5.2.1 Nubbedraget ⅓
Astrid och Pebben var där, ovven blev geggig
Dålig mat
Rekommenderas inte
§5.2.2 Kistasittning #4 Brädspelstema ⅔
Kul fest, annorlunda
§5.2.3 Syndafloden 2014 7/3
§5.2.4 100årsbal 15/3
§5.2.5 Tentagasque#3 22/3
Bra drag
Försenad tråkig mat
§6 Övriga frågor
§6.1 Fickplunta med Assar
Robin tillverkar dom för en billig penning
§7 Slutformalia
§7.1 Nästa möte
22/4
§7.2 Mötets avslutande
QMM finner mötet avslutat 20:20
__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Astrid
Anthony

Johanna
Marcus
Robin
Sebastian
Fredrik Ma
Dan anländer vid 18:20
Lukas
Fredrik Mo
Kevin
Toffe
Benke anländer vid 18:26
Björn

