QMM #4 2016-05-03
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnat 18:04
§1.2 Val av mötesordförande
Mike är vald
§1.3 Val av mötessekreterare
Felix är vald
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Adam och Fredrik är valda
§1.5 Adjungeringar
Inga
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finnes behörigt utlyst
§1.7 Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes
§1.8 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Bordlagd
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Pratat med Mackan om 6/6. Haft kontakt med Klaeng. Städning i köket ett
problem. Inget svar om AG än.
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Går att boka sjöslaget. Vill ha 30 000 SEK i kassaskåpet under mottagningen.
§2.3 SkM [Skattmästare]
Har pengar i kassaskåpet.
§2.4 DM [Dokumentmästare]
Ej närvarande
§2.5 IM [Inköpsmästare]

Ej närvarande
§2.6 INM [Incestmästare]
Ej närvarande
§2.7 KM [Köksmästare]

§2.8 NM [Nätmästare]
Ej närvarande
§2.9 PM [Pyntmästare]
TO DO FOR U:
Gå in på https://www.spreadshirt.se/tryck-troeja-C6927/lpDesigner
Och bestäm en font av de som finns där. (PS spreadshirt-länkarna e skumma så
denna leder inte till en tröja med dragkedja, men vi ska ha dragkedja. (se bilder
nedan)).
Så bestäm en font av de som finns där och säg till mig vilken ni bestämt. (PS: de
som inte ska ha tröjor behöver inte va med och bestämma om de inte promt vill. tack.
Tröja Herr
http://puu.sh/oELlF/65d9acbb41.png
Storlek Herr
http://puu.sh/oEAwD/e0543e7c63.png
Tröja Dam
http://puu.sh/oELnt/9520ac0980.png
Storlek Dam
http://puu.sh/oEAHx/c365c4e97a.png
Övrigt:
● Beerpong-medaljer finns i qmisk-märken lådan.
● Har inte hittat någon b
 ild för marsalksmärket, jobbar på lösning.
● Funderar på nästa beställning, t ex mobilskal/musmattor :3
Niclas bör kontakta Ex & Wraq om marskalkmärken
§2.10 PrM [PR-mästare]
§2.11 SM [Spritmästare]
348 släggor, mer än dubbelt så många som crazy bitch. Möjligen spons från
företag med redbull saker och kanske hoppborg till mottagningen.
§2.12 VM [Vaktmästare]
Har inte hunnit städa städskrubben.
§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]

§3 Bordlagda ärenden
§3.1 Tidigare mötesprotokoll
Bordlagd

§4 Besluts- och diskussionspunkter
§4.1 Ändra mandatperiod
Förslaget bifaller
§4.2 Beerpongturnerings-pub
Blir i höst istället
§4.3 AG
TAGGGAAAAA!!!!!!!!!!
Vet inte hur vi bor än.
Ansvariga för boomis:
Dit -> Johanna, Chicko, Niklas, Beast, Gustaf
Hem -> Mike, Felix, Adam, Sara & Mackan
Boomis ska bli målad - Sara löser!
Kort om tid med märke för AG.
§4.4 Internfester
Senaste internfesten var kaos… Städpaus efter sittningen. Några TMEITare
inbjudna.
Hjälpa till med mat: Felix, Mike, Adam (kanske), Fredrik, Gustaf, Niclas
§4.5 Kistakampen
Behöver två lekar. Adam kollar om vi har hävplanka.
Förslag:
● Prickkastning med kubb.
● Häv-pilkastning.
● Norskfylla.
● Backrace.
● Blindstyre.
Lekar:
● Plankhäv - Felix
● Blindstyre - Ante (lekmästare)
§4.6 Två pubar kvar
§4.7 Disk som inte blir diskad
Folk lämnar disk och den blir inte diskad.
§4.8 SA till 6/6

§5 Rapporter

§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Internfest
Weeeeee
§6.1.2 PrincessGasque hos TMEIT
Tagga! Tagga förfest i solen!
§6.1.3 Kistakampen
Få folk pga kravallen
§6.1.4 Kravallen
Folk ska tydligen dit
§6.1.5 FadderINternatet
Kommer finnas airhorn och bakistabletter.
§6.1.6 Absolut Gotland
Tagga
§6.1.7 Squvalp
Squalp är för scrubs som inte ska på AG.
§6.1.8 Internfest/Val - QMM
SA behövs.

§6.2 Festade fester
§6.2.1 JF: Expedition Robinsson
+ 2 lagböcker
Felix blev utröstad
§6.2.2 Internfest: Chili med PrU
Bra till kl 12
§6.2.3 Valborgspubrundan
Det var nice at jobba
§7 Övriga frågor

§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
(Förslag är att köra 11/6 då vi har internfest, det är efter tentaperioden så att
folk slipper stressa ihjäl sig. Om §4.1 har godkänts av QMM idag så föreslår
jag att vi väljer alla poster på det mötet och i annat fall så får ni nöja er med
att välja ny QM och eventuellt vQM och så firar vi alltihop med en awesome
sommar-internfest efteråt! /Sofie)
11/6 12:00
§8.2 Mötets avslutande

19:24

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Mike
Fredrik
Felix
Adam
Ante
Christoffer
Sara
Micke
Karro
Sofie

