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§1 Formalia 

§1.1 Mötets högtidliga öppnande 
Mötet öppnas 18:10  
 

§1.2 Val av mötesordförande 
Mötet valde Michael Chlebek till mötesordförande. 

 
§1.3 Val av mötessekreterare 

Mötet valde August till mötessekreterare. 
 

§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Johanna och Felix valdes till justeringsmän, tillika rösträknare. 
 

§1.5 Adjungeringar 
Johanna adjungeras in med yttranderätt. 

 
§1.6 Mötets behöriga utlysande 

Ja. 
 
§1.7 Anmälan av övriga frågor 

Nej. 
 
§1.8 Godkännande av dagordning 

Format. 
 

§1.9 Föregående mötesprotokoll 
Bordlagt. 
 

§2 Meddelanden 
§2.1 QM [Qlubbmästare] 

Släggan bra idé. Bastu. Woop. 
 

§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare] 
 
 

§2.3 SkM [Skattmästare]  
Räknat pengar. 
Växlat pengar. 

 
§2.4 DM [Dokumentmästare] 



Inget att rapportera. 
 

§2.5 IM [Inköpsmästare] 
Inte närvarande. 
 

§2.6 INM [Incestmästare] 
Inget att rapportera. 

 
§2.7 KM [Köksmästare] 

Inte närvarande. 
 

§2.8 NM [Nätmästare] 
Forum på appen in the works. 
Öppnat glennanmälan 

 
§2.9 PM [Pyntmästare] 

Vita tröjor i tankefasen 
Munktröjor finns att hämta i Kistan 
 

§2.10 PrM [PR-mästare] 
Inte närvarande. 
 

§2.11 SM [Spritmästare] 
Beställt cola. 
Ante fixar överlämningsdokument 
RedBull, perhaps? 

 
§2.12 VM [Vaktmästare] 

Inte närvarande. 
 

§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
Ehhhhhhhh tagga mottagningen 

 
§3 Bordlagda ärenden 

§3.1 Föregående mötesprotokoll 
Bordlagda. 
 

§4 Besluts- och diskussionspunkter 
§4.1 Val av poster 

§4.1.1 KöksMästare 
Bordlagd. 

 
§4.1.2 PR-Mästare. 



Fredrik nominerad. 
Fredrik blev vald till PR-Mästare 16/17  

 
§4.1.3 vice InköpsMästare 

Bordlagd. 
 

 
 
§5 Mottagningen 

$5.1 Capspub 18/8 
Slagkryssaren sponsrar puben med mat till alla som kommer 
Två öl/cider per person, ingen gräns på antalet personer där heller 
Satsa på högre kvalité på maten 
Gör plats i lokalen för capsare, dvs plocka undan bord etc. 
SA + 6 jobbare. Mike SA, Gustaf, Adam 

 
§5.2 Phözgasque 27/8 

SA + jobbare, Fredrik är phözführer,  
Planera mat och inredning, tema: Olympiad 

 
$5.3 Torsdagspub innan terminstart 25/8 

SA + jobbare, Stumpan SA, mini QMM för att bestämma mer om vilka som 
jobbar 
 

5.4 kistasaffaraj 
Same procedure as every year. 
Mike + Sara 

 
5.5 osqvik 

Mike har 0 koll 
Tills vi vet mer, mini QMM, arbetare, whatever 
 

§6 Festformalia 
§6.1 Kommande fester 
 §6.1.1 Labbgasquen 

Kommer bli nice, get drunk 
Alkfri nubbe och punsch, Felix skryter 
Experimentera med n0llan, inte för intimt 

 
§6.1.2 Phözgasquen 

Fredrik tror han kommer vara där 
Ha koll på phözdricka, vad, vart, hur, när, var, varför 

 



§6.1.3 N0lleGasquen 
Puur. 
Eftersläpp Kistan. 
Kommer bli nice, get drunk 

  
           §6.1.4 Bastu med Qmisk 

Woop. 
Släggan. 
Fontänrace. Obligatoriskt. 

 
§6.2 Festade fester 

§6.2.1 Internfest på Osqvik med TMEIT 
Det var nice, trevligt. 

 
§6.2.2 Du Vet Vad 

Det var bättre förr. 
Niklas och Karin är sämst på ölkubb. 

 
§6.2.3 Dunder och Brak (Muller och Knak) 

Stuff 
 

6.2.4 Osqvik, Åke fyllde år 
Det var nice. 
 

§7 Övriga frågor 
§7.1 Festanmälan.  

Felix ska försöka automatisera det. 
Stumpan tar på sig det ansvaret.  

 
$7.2 Schemaläggning utav pubar 

Att anmäla sig själv funkar inte riktigt superbra 
När schemat ligger uppe kastar Mike in folk lite random på de 
Senast 4 veckor innan 
Innebandypub, någon skön torsdag efter löning, bra PR 

 
§8 Slutformalia 

§8.1 Nästa möte 
Under mottagningen, innan torsdag 
Utlyses i Aktiva chatten 
Väljer jobbare för pubar/sittningen 
 

§8.2 Mötets avslutande 
Mötet avslutades 19:23 



 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namn Namn 
 
 
__________________________ __________________________ 
Justerare Justerare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namn Namn 
 
 
Närvarolista: 
 
Mike, August, Fönster, Oskar, Felix, Micke, Fredrik, Christoffer, Johanna, Adam 
 
 


