QMM#3 2015-03-10
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades kl18.09.
§1.2 Val av mötesordförande
Mötet valde Sebastian Ekman till mötessordförande.
§1.3 Val av mötessekreterare
Mötet valde Madeleine Berner till mötessekreterare.
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mötet valde Mike och Sofia.
§1.5 Adjungeringar
Ex får yttrande och närvarorätt (Oscar Nordén,Viktor Pedersen, Marcus
Johansson).
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner mötet utlyst.
§1.7 Anmälan av övriga frågor
Nej.
§1.8 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Bordlagd.

§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Kul att se så många ansikten. Kul att folk svara på telefonen och jag lyckades
få tag på alla! Har närvarat vid KMR. Tips till Blotet nästa gång är att ge mer
information i det utskickade mejlet.
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Försöker reda ut fönsterrutemysteriet.

§2.3 SkM [Skattmästare]
Rensat kassaskåpet. Lägg kassa i plastglas efter pub i kassaskåpet med en
tydlig lapp i. Om man använder båda kassorna ska man sätta kvittorna på
samma lapp. Det uppmuntras att använda båda kassorna enligt sektionens
kassör.
§2.4 DM [Dokumentmästare]
Inget att rapportera.
§2.5 BM [Barmästare]
Har sorterat sprithyllan i baren. Likörer längst ner, likörer på mellanhyllan och
vodka överst. Mike ska snacka med Studiemiljönämnden om att batteriet fryser.
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Suris tar upp med Emelie om att handla nachosost, toast, skicka och ost till
varje pub eller att hon själv ska storhandla en gång i månaden och frysa in.
§2.7 KM [Köksmästare]
Bra att kolla datum på maten i kylen och slänga det som är gammalt. Karolina
skriver en post på facebook så att alla får info.
§2.8 NM [Nätmästare]
Gamla servern gick ner precis innan EWG. Dobby ringer imorgon till de
ansvariga om servern. Felix fixar ett sammanställt inlägg om hur situationen
ligger till som QM eller vQM skickar till KMR.
§2.9 PM [Pyntmästare]
Blotetmärkena borde komma snart. QMISKhoodisarna har fått fel
leveransinformation. Förhoppningsvis ska de dyka upp snart.
Dags att beställa de nya Slägganmärkena.
Ovvar och tshirts kan inte lösas förens Helena ger tummen upp.
Bytesmärken till AG och Valborgspubrundan vore roligt.
§2.10 PrM [PRmästare]
Det är viktigt att pubbossarna skicka information till Therese om alla
event/teman osv i tid.
§2.11 SM [Spritmästare]
Inte närvarande. Suris tar upp med Kevin om att han ska gå igenom alla priser
för alkoholen efter den nya höjningen på alkoholskatten.
§2.12 VM [Vaktmästare]

Tack Sofie och Beast som hämtade Boomis vagn. Nu ska den bara målas +
styrmekanismen behöver smörjas (Beast vet var den ska smörjas). Brazzers
drar ihop ett gäng som pimpar både vagn och Boomis.
§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]
Bänke : Det var bättre förr.
Åke: tänk på att inte överservera folk i baren. Sprid ut c&b hjälmen över tiden.
Suris ska komma på ett nytt sätt att göra c&b för en trevligare upplevelse.

§3 Bordlagda ärenden
Det finns inga bordlagda ärenden.
§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 Ändring i reglemente
Se 
Motion om QMISK till SM #1 2015
.
Ändring i reglemente avser vad “QMISK” är en förkortning för.
Första läsning.
Mötet valde att godkänna första läsningen.
§4.2 Gällande incidenten vid puben 26/2
Berör den krossade fönsterrutan och konsekvenser.
Oscar “Profeten” Hansson har krossat en fönsterruta utanför sektionslokalen.
Nu behandlas detta av skolan som ska reda ut vem som ska betala.
Han är inte välkommen till sektionens pubar och vi har rätt att be honom gå.
§4.3 Fredagspub (27/3)
QM och vQM har berättat för TMEIT att vi inte vill arrangera denna fredagspub.
TMEIT kommer fortfarande köra på. Vi anser att det är för kort tid kvar.
Det är viktigt att börja planera i god tid. Förslag är 2 månader innan eventet. Till
nästa fredagspub ska vi satsa mycket och PR bör börja redan nu med
affischer. Den ligger vid slutet av maj.
Man kan fortfarande jobba den 27/3. Prata med Sofie så fixar hon.
§4.4 Utbildningar
Mamma och Dutch & CW vill gärna hålla drinkutbildning för oss. De väntar på
förslag från oss om datum. Även Åke är redo att hålla i utbildning.
§4.5 HackDay #3 22/4

Vi börjar förberede redan nu. 250 gäster. Karro fixar mat. 4045kr i budget per
person för maten. Maten ska kunna ätas stående. Karro behöver arbetare. Gör
en vegetarisk variant också. 2 öl per gäst. Externpriser!
Karro fixar ett event för köksnissar.
Pynt/PR fixar middagsbiljett och ölbiljett. Sofia har mall. Det finns några färdiga
i baren. De behöver lamineras.
Sofie skapar event på hemsidan.
QM har pratat med Bobban och vi vill ha 2 väktare.
Suris fixar utökattillstånd och frågar Vilho om PR.
§4.6 Kistakampen
DISK ska komma hit. Lekar med och utan alkohol. Sittning på kvällen. QMISK
ska laga mat. Det finns event.
Vi kommer inte behöva utökat tillstånd.
Vi behöver grenar till Kistakampen, det finns post på forum. Vi behöver ha
ansvariga för stationerna.
Tex samla pant under lekarnas gång. De med flest burkar vinner i slutet av
lekarna.
Suris är SA.
§4.7 QLAN #1
Allt gick verkligen inte som planerat. Fick mat från Future Friday. Kändes inte
som så många som ville hålla i LANet. Tips att inte ha det i anslutning till
tentaperioden. Dock trevligt med gratis mat.
Till nästa QLAN är folk välkomna att hjälpa till.
Vi behöver en PONG som hjälper PING att arrangera QLAN ca 2 gånger om
året. Har samma ansvar som PING.
Adam är vald till PONG.
§4.8 Valborgspubrundan (26/4)
Kevin behöver beställa in alkohol till eventet. Söndagen den 26 april äger det
rum!
Sofie och Suris fixar utökat tillstånd.
Behövs jobbare och man får alla märkesdrinkar + märke och även biljett till
pubrundan. Sedan får man åka in till campus och gå vidare. Det kommer vara
max antal arbetar som får dessa biljetter.
Idé att sälja märkesdrinkar i hybris. En del QMISK och en del TMEIT.
Sofie lägger upp event. Sedan väljer QM och vQM ut vilka som får jobba vilket
event.
Inga kannor, rör, eller något större än ett glas.

§5 Rapporter
§5.1 KMR
Feed back om Blotet.
§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Sittning hos F.E.ST. PrU aka Ekonomernas rättvisefest (14/3)
Alla har fått plats, alla utom Chicko och John.
§6.1.2 Saint Patricks Day sittning (16/3)
NF/SusKM. Mike ska dit och måste fixa gåva och gyckel (med
hattar).
§6.1.3 Tentagasque 3 (21/3)
Tagga!!!
§6.1.4 Städdag! (22/3)
Man ska ha jobbat minst 1 per år. Det är vår lokal och om vi vill har kvar
den måste vi sköta om den.
§6.1.5 Nubbedraget (28/3)
Några ska dit. Det krockar med Sprit hos Åke. De som står som “Ja” på
hemsidan blir anmälda och betalningsskyldiga.
§6.1.6 Sprit hos Åke (28/3)
Vår tur att vara SA. Någon som inte ska till Nubbe eller Åke.
§6.1.7 Slägganprovning (29/3)
Se till att komma hit!
§6.2 Festade fester
§6.2.1 StorCaps
Ingen från oss där.
§6.2.2 Internfest Blot
Asnice. Jättegott kött! Till nästa internfest uppskattas det att fler städar
samt hjälper till med maten och faktiskt fullföljer sin uppgift.
§6.2.3 EWG
Många där och det var jättekul. Badhuset i Eskilstuna var sämst. Bada
inte där. Inte lika pepp på att åka dit nästa år.
§6.2.4 Pridesittning

Mackan var där och har turkost hår. God mat hos LäS.
§6.2.5 Ratatosk
4 stycken där.
§7 Övriga frågor
§7.1 Städlista
Den är fixad. Finns 2 stycken olika städlistor. En för alkoholevent samt en för
ickealkoholevent. Dessa ska inte slås in i kassan.
§7.2

Luncher
Bli bättre på att läsa schemat.

§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
Förslag 20150414
§8.2 Mötets avslutande19:50
__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn
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