QMM#5 2014-08-14
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnat kl 18.25
§1.2 Val av mötesordförande
Nominerad Astrid
Vald
§1.3 Val av mötessekreterare
Nominerad Sebastian
Vald
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Sofia och Robin
vald
§1.5 Adjungeringar
Alla i lokalen har närvarorätt, Ex har yttranderätt.
Godkännt.
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet känner sig utlysta.
§1.7 Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor
§1.8 Godkännande av dagordning
Dagordning godkännd
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Läggs till handlingarna.
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Inget alkohol tillstånd i nya kistan.
Alkfridrink provning på söndag 11.00.
Hopp om många nya glenn!
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Kommer vara väldigt upptagen under mottagningen.
Nya glenn ska bli dom bästa.
“Mår jag skit ska alla andra göra det oxå”
§2.3 SkM [Skattmästare]
Gamla Skattmästaren har avgått.
§2.4 DM [Dokumentmästare]
Inte närvarande

§2.5 BM [Barmästare]
Vart upptagen hela sommaren. Ny bar Nya möjligheter.
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Bör prata med Emma, Alma och Jonas
§2.7 KM [Köksmästare]
Alla ska gå köksutbildningen, jättebra nytt kök!
Fixa köket ordentligt!
Håll det städat och se till att allt görs på rätt sätt.
§2.8 NM [Nätmästare]
Mycket har hänt.
Nya servrar!
Citat lyser rött!
Skall förbättra galleriet.
Skall kontakta Mandor angående servers.
Ge sidan ett ansiktslyft och lite mindre 90tal.
§2.9 PM [Pyntmästare]
Inte närvarande.
§2.10 PrM [PRmästare]
Ska försöka sprida eventen och promotion posters “Gå med i Qmisk”.
Pub i grönavillan Vikinga tema, vill smycka upp med vikinga grejer.
§2.11 SM [Spritmästare]
Ont om pengar, inget alkoholtillstånd men har beställt Cola.
§2.12 VM [Vaktmästare]
Inte närvarande.
§2.13 Övriga [Wraq, Glenn, Ex, Adjungerade]
“Se mindre förhinder”
Inga frågor ställer bara massa krav.
“Får vi gå på pubbar?” Bara dyk upp.
§3 Bordlagda ärenden
§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 Val av skattmästare
Öppnar för frinominering.
Mackan nominerad.
Mackan godtar.
Fimp nominerad.
Fimp godtar.
Stänger nominering.
Mackan drar tillbaka nominering.
Fimp vald.

§4.2 Schema jobb under mottagningen
Egen anmälan på luncherna. Se till att du kan stanna kvar heeela puben! är du
upptagen dagen efter se till att byter med någon!
§4.3 Jobbklädsel
Köpa in skjortor för att se mer professionella ut.
Använd förkläde, INGA OVVAR.
Alla ska ha likadana svarta skjortor.
Pr printar ut tags.
§4.4 Luncher
§4.5 Viktigt att ta upp med Glenn
Vara hård se till att dom kan allt.
Glenn måste inte festa hårdast.
Få glenn att veta att det är hårt att jobba pubb.
§4.6 Reklamfilm till Blotet
Blotet.se
En serie med vikingatema.
En ordentlig countdown till biljettsläppet
Hypa folk från andra sektioner.
Lägga upp lappar i andras pubbar.
§4.7 Qlan
Qlan till klubb!
mer info finns i forumet.
§5 Rapporter
§5.1 Vilka överlevde sommaren?
Anthony och Anne har Ex:at.
§5.2 Nya rutiner bar
Skicka ut alla som inte har behörighet från baren.
Var hårdare med vilka som kommer in och ut.
§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Kräfthäfvet JF
§6.1.2 Studentmaren MF
Astrid har roliga lekar på gång
Mer info finns på forumet.
§6.1.3 Sjöslaget
Tagga!
§6.2 Festade fester

§6.2.1 Omfesten  NF KM
§6.2.2 Quarnevalen
§6.2.3 Absolut Gotland
Rekommenderar starkt!
Verandan gick sönder!
§6.2.4 BarbequeCAPS  fkm*
§6.2.5 DISK Herrmiddag
samma dag som fadderinternatet
§6.2.6 Fadderinternatet
För mycket alkohol, dåligt ansvar.
§6.2.7 Monty Pythonsittning  SUS KM
§6.2.8 TentaGasque IV  TMEIT
Den var najs!
Tuttar? Det tuttar upptaget.
§6.2.9 Midsommar med TMEIT
Sämst
§6.2.10 Internfest för att tömma Kistan
Mycket bättre
§6.2.11 Qult Sommarkollo
Trevligfest roligt att tälta
“Mini AG”
§6.2.12 PGE IV
§6.2.13 Dunder & Brak
§6.2.14 JuliJuli  fkm*
§6.2.15 IN Pride
Roligt att IN var med!
§6.2.16 Bastu  eller Starkt är Vackert
Mer bastu
Omstart
Applauder åt Dan För att han är vacker!
§6.2.17 Phözargasquen  CMK
Typisk nymble sittning kallmat, Dobby var den enda från IN att stanna till
stängning (förutom Astrid som jobbade)
§7 Övriga frågor
§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
Qmm 3/9
§8.2 Mötets avslutande
Mötet aslutat 20:41.

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Bänke
Anne
Fredrik Mattsson
Sofia
Helena
Patrik
Karmar
Robin
Chicko
Ante
Dan
Astrid
Anton
Marcus
Sebastian
Johanna (kom sent)
Robert (kom sent)

