QMM#4 2014-04-29
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
§1.2 Val av mötesordförande
Mötet valde Dan till mötesordförande
§1.3 Val av mötessekreterare
 Mötet valde Anne till mötessekreterare
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 Mötet valde Lukas och Sebstian till justeringsmän
§1.5 Adjungeringar
 Mötet beslutar att adjungera in Matilda till mötet.
§1.6 Mötets behöriga utlysande
§1.6 Anmälan av övriga frågor
§1.7 Godkännande av dagordning
 Mötet godkänner dagordningen
§1.8 Föregående mötesprotokoll
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
 Inte deltagande på mötet
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
 Meddelande från Almira:
Efter fredagspuben var det folk kvar som inte städat efter sig. Så får vi inte
ha det, festar man så städar man.
 UNISL behöver jobbare 24 maj.
§2.3 SkM [Skattmästare]
 Inte deltagande på mötet
§2.4 DM [Dokumentmästare]
 Inte deltagande på mötet
§2.5 BM [Barmästare]
 Inget nytt på festfronten
§2.6 IM [Inköpsmästare]
 Inte deltagande på mötet
§2.7 KM [Köksmästare]
 Köksmästaren önskar se över vilka som är ansvariga för kylarna i Kistan. Är det
köksmästarna som ska hålla koll på vad som ska slängas?
vQM ska kolla upp detta.
 Vi kanske ska få in en riktigt bra knivslip, den kommer i så fall efter sommaren.
 Ska se över om vi kan införskaffa en riskokare
 Har funderingar på frenchhotdogsbröd till Kistan. Ska kolla med
inköpsmästaren.

§2.8 NM [Nätmästare]
 Inte deltagande på mötet, men vQm säger att han håller på att jobba på ett
iCalformat på schemat som skulle underlätta för oss alla. Stor eloge.
§2.9 PM [Pyntmästare].
 Har fixar AGmärken, men de har inte kommit än. Den kommer förhoppningsvis
till AG.
 vQM vill ha märken som beskriver ens post. Wraq, Mästarmärken etc.
§2.10 PrM [PRmästare]
 Inte deltagande på mötet
§2.11 SM [Spritmästare]
 vSM meddelar att vi har slut på väldigt mycket då vi har köpstopp pga
kommande flytt. vSm ska kolla hur vi gör med vodka.
§2.12 VM [Vaktmästare]
 Inte deltagande på mötet
§2.13 Övriga [Wraq, Glenn, Ex, Adjungerade]
 Wraq säger att det var bättre förr.
§3 Bordlagda ärenden
§4 Besluts och diskussionspunkter
§5 Rapporter
§5.1 KMR 22/4
 vQM meddelar att vi fick plus i kanten för att fester.nu ligger på vår server.
 QM meddelar att man inte ska sno grejer av nya mästerister, Glenn, Trasor och så
vidare, dem blir överfallna och skändade, vilket dem inte tycker är underhållande.
 QM meddelar att vi måste ha sittningsdiciplin: Inte trasha andras lokaler, bryter mot
alkohollagen eller linda in varandras grupprum i sopsäckar.
 QM meddelar att en SA blivit sexuelt trakasserad. SA ska ha mer pondus och folk
måste respektera varandra mer.
 QM meddelat att valborg gick bra.
§5 Festformalia
§5.1 Kommande fester
§5.1.1 Omfesten med NF KM ⅗
 Mötet funderar på sammanhållningen med NF, prioritering av fester.
§5.1.2 Quarnevalens Byggvecka 3/5 9/5
 vQM och Matilda ska vara med, ingen annan medverkande på mötet ska
bygga.
§5.1.3 Quarnevalen + Slutfesten 10/5
 Skäms om ni inte går på Quarnevalen. Slutfesten är bara för
Quarnevalare.
§5.1.4 Absolut Gotland 15/5
 Här på Gotlands stränder bland flickor sol och bad, alla pojkars paradiiiis!
 Mötet funderar kring vem som kan jobba torsdagspuben under AG. vQm

ska lösa arbetsschema.
 Ska vi göra ngt roligt på AG?
Nej /Benke med ä
Jo / Resterande mötesdeltagare.
Mötet enades om Team Sthlms goodiebags.
§5.1.5 BarbequeCAPS med fkm* 23/5
 Både capsare och barbequeätare är välkommna!
§5.1.6 DISK Herrmiddag 24/5
 En finare sittning där personalen klär av sig kläderna, och dem är tjejer.
§5.1.7 SM i Fest, Masqueradbal.
 Man klär ut sig, för att kunna klä av sig. Biljetterna är antingen slut eller
nästan slut. Dem kostar typ 120spänn. På Nymble.
§5.2 Festade fester
§5.2.1 Marskalksittning med TMEIT 29/3
 Rolig sittning! Bra tonförare, men om man var gamal kände man ingen.
§5.2.1.1 St. Patrikkkks Day pub 27/3
 Alla har hattar och tshirts. Jobbarna är glada. Det var en bra pub också,
mycket trevlig stämning.
§5.2.2 Berzelii 35/4
 Ingen av mötets deltagare deltog på denna fest.
§5.2.3 Kommunist Party med PRU 5/4
 Jätteroligt. Många bra historier från denna! Vissa var för fulla för att förstå
att det var gratis sprit i Gulag. Pinsamt att vi inte hade med oss någon
present.
§5.2.4 Open Caps 6/4
 Ingen av mötets deltagare deltog på denna fest.
§5.2.5 Norrlandssittning 7/4
 Tröjor blev förstörda, men det var roligt ändå. Många alkoholpåverkade
mästerister. Det var lite pinsamt att vi inte hade med oss någon present.
§5.2.6 Externsittning hos DISK 12/4
 Den var rätt så rolig, vad som minns. Bra efterfester. Bra present också:
Alkoholhesten, en handdocka som såg ut som en häst med Qmiskmärke
på.
§5.2.7 THS Cocktailparty 12/4
 Ingen av mötets deltagare deltog på denna fest.
§5.2.8 Toga Party med DKM 14/4
 Ingen av mötets deltagare deltog på denna fest.
§5.2.9 Internfest 19/4
 Kan vi snälla inte lägga internfester på högtider? Ja, vi ska tänka på det.
 Det var kul, alla gilla det.
§5.2.10 KPK 20/4
 Bakis efter internfesten. Dem har konstiga pizzor i Helsingfors.

§5.2.11 Valborgspubrundan 28/4
 Disponeringen av arbetare skulle bestämmas innan. Ansvarsposter på
Valborgspubrundan ska vara mer plannerade
 Släggan slog nytt säljrekord, det var najs.
§6 Övriga frågor
 Mötet har inga övriga frågor
§7 Slutformalia
§7.1 Nästa möte
 Mötet beslutar att nästa möte ska vara den 20/52014.
 Fundera på om vi vill satsa på våra pubar eller vill vi också ha externa sittningar
förutom Blotet?
 Checklista för externfester: presenter etc så att vi slipper skämmas.
§7.2 Mötets avslutande
 Avslutades Högtidligast

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Dan Karlsson
Anne Golinski
Sebastian Ekman
Joakim Möller
Helena Hänninen
Patrik Stigeborn
Johanna Wärvik
Anthony Lidberg
Matilda Taube
Lukas Levin

