QMM#4 2015-04-14
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
18:11
§1.2 Val av mötesordförande
Mötet valde Suris
§1.3 Val av mötessekreterare
Mötet valde Felix
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Bänke och Mandor
§1.5 Adjungeringar
Inga adjungeringar
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner sig utlyst
§1.7 Anmälan av övriga frågor
6.2.13 Berzelii
§1.8 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner godkänner dagordningen
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Bordlagt då det inte är underskrivet.

§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Har inte så mycket att säga
Qmisk har gjort ett bra jobb
Tråkigt att några har hoppat av
Hoppas att de flesta stannar kvar
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Jobbade kmr, tror det gick bra, beställer medaljer på söndag.
Beställt 16 arbetsbiljetter, behöver skylta till kistan vid valborgspubrundan.

Försökt styra upp arbetsschema, vill ha motiverad kritik på forumet.
Ryggan har beställt 1214 kollin, någon behöver ta emot.
 Johanna tar ansvar för att ta emot
§2.3 SkM [Skattmästare]
vSkM:
Får inte reda på så mycket från Fimp.
Internkassan har dublerats.
§2.4 DM [Dokumentmästare]
(Är på StyM)
(
hälsar att jag har pratat med Felix och han ska försöka fixa så jag kan lägga
upp protokollen på hemsidan)
(Fick de ändrade reglementet av Astrid, har inte hunnit öppna det idag. Ska
kika på det och sedan skicka till Johanna så det kmr upp på insektioenen.se)
(Undrar hur det går med 
städlistan
jag skickade till Suris. Används den i Kistan
nu? Såg att Johanna har fixat den till hemsidan (y)
)
(Vill 
även påminna ALLA om
att fylla i/uppdatera denna lista:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/179opoT1uRzzy3djI0iDliix_SG5VbjLwt
EgXKy_BuGI/edit#gid=0
)  ska flyttas till hemsida
(KramisKramis :D )
§2.5 BM [Barmästare]
Funderar på att göra en komihåglista till baren.
§2.6 IM [Inköpsmästare]
404
§2.7 KM [Köksmästare]
503 Service unavaliable
§2.8 NM [Nätmästare]
200 OK
Dobby har fixat KMR och kopierat allt manuellt
Fixat kontakta oss sidan med hjälp av Therese
Fixat lite med mailsystemet för titlar som ingen har ansvar för
Framsteg på hemligt projekt
§2.9 PM [Pyntmästare]
Slägganmärken expressbeställda
Blotetmärken och hoodies har tyvärr inte kommit än
Ringt om blotetmärken, funderar på att byta leverantör

§2.10 PrM [PRmästare]
Det vanliga har gjorts
Ska fixa drinkbiljetter (återanvändbara), men inte kommit så långt

§2.11 SM [Spritmästare]
404
§2.12 VM [Vaktmästare]
Oljefat som ska göras om till grillar till valborgspubrundan har fixats
Kärran till boomis ska målas, behöver även köpa in färg
§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]
Bänke: vill ha öl
Mandor: Är rätt nöjd!
§3 Bordlagda ärenden
$3.1 föregående protokoll (från QMM#3, alltså protokollet för QMM#2)
Fortfarande bordlagda

§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.
Andra läsning.
Mötet valde att godkänna första läsningen.
Mötet finner reglementesändringen godkänd
§4.2 Uppkommande arbetspass
§4.2.1 HackDay med Tele2 (20150422)
Skickar offert ikväll
45 : för mat
Eventet väl planerat
§4.2.2 Gamlingpub (20150423)
Bänke kanske kommer
§4.2.3 Valborgspubrundan (20150426)
Kommit fram till tema: Ryggans födelsedagskalas
Officiella temat: Födelsedagskalas
Roliga lekar till temat
Kanske en arbetare till MF

§4.2.4 Kistakampen (20150502)
Felix, Ante & Brazzers kan hjälpa till med sittning
Fimp är SA
Förslag på lekar:
Darthäv
VM ska bygga planka till plankhäv
Matpaus 19:03
mötet återupptas 19:26
§4.3 Val av poster
§4.3.1 Spritmästare
Ante vald
§4.3.2 ViceSpritmästare
Mike vald
§4.3.3 Inköpsmästare
John vald
§4.3.4 Vice Inköpsmästare
Jacob vald
§5 Rapporter
Det kommer vara Jfestival på torsdag, sofies födelsedagspub är då.
§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Omfesten
Kistakampen samtidigt
§6.1.2 en Galenskap i Tre Akter
Tagga! Herkules är SA
§6.1.3 Hela havet stormar
Kan bli väldigt rolig
§6.1.4 Hackday med Tele2
§6.1.5 Postapokalyptisk marsalksittning
§6.1.6 Valborgspubrundan
Folk är väldigt taggade!
§6.1.7 Kistakampen
Folk är väldigt taggade!
§6.2 Festade fester
§6.2.1 Ekonomernas rättvisefest
Väldigt rolig! Alla hade roligt
§6.2.2 SaintPatricksDay sittning

Det gick bra med hattar. Roligt tema!
§6.2.3 Supa hos någon med tak & TG3
Madde åt pommes & mozzarellasticks.
§6.2.4 Städdag
Några var där städade och glada höhö
§6.2.5 Sprit hos Åke
Roligt och bra. Folk blev fulla och var hyffsat lugnt.
§6.2.6 Nubbedraget
Väldigt rolig sittning!
§6.2.7 Slägganprovning
Väldigt rolig. Släggan blev fel färg.
§6.2.8 Togasittning
Telge besvikna, inga från haninge eller kista. Ska göra bättre effort att
åka dit.
§6.2.9 Vänskapssittning Data 2.0
Roligt, maten sämst. Herkules och Ante åt efterrätten.
§6.2.10 KPK
Jättekul. Dobby blev full
§6.2.11 Tetrissittning
Dåligt datum.
§6.2.12 SSCOcktail
Det var nice, men tog slut på öl och sprit för tidigt. Nice så länge det
varade. Kul men snålt.
§6.2.13 Berzelii
Efterfesten var svinrolig!
§7 Övriga frågor
§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
20150205
§8.2 Mötets avslutande
21:29

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Felix
Fredrik
Ante
John
Sofie
Mandor
Bänke
Oscar
Johanna
Therese
Mike
Brazzers
Pilvi 1.5
Robin 1.5
Madde 4.3

