QMM#6 2014-09-03
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
18.18 öppnades mötet till de juva tonerna av flaska
§1.2 Val av mötesordförande
Astrid godtar nominering
Möte finner val
§1.3 Val av mötessekreterare
Robin godtar
Mötet väljer Robin
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mötet nominerar Herr Kullös och Mr Mackan
De godkänner
Mötet finner val
§1.5 Adjungeringar
Mötet ger alla ex närvarorätt och yttrande
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner mötet behörigt utlyst
§1.7 Anmälan av övriga frågor

§1.8 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll ligger inte i handlingarna.
Föregående protokoll ska vara klart till nästa QMM
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
QM har inte så mycket att säga
Men Qmisk gör bra jobb.
100 meddelanden visar på att vi har kul.

§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Har varit upptagen med phöz.
§2.3 SkM [Skattmästare]
Har ingen koll på vad som ska göras.
Ska pokea på ryggan för att få papper och nycklar.
§2.4 DM [Dokumentmästare]
Ej närvarande
§2.5 BM [Barmästare]
Arbetare ska tänka på barutbildningen.
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Har inte köpt någonting.
Oklart på planer på inköp.
TMEIT har köpt saker
§2.7 KM [Köksmästare]

§2.8 NM [Nätmästare]
Gör saker.
Ska automatisera arbetsschema
Ska göra släktträd
§2.9 PM [Pyntmästare]
Går bra, pubben imorgon har inget facebook evenemang.
Absolut QMISKmärke exklusivt för gamlingpubbar.
Qkperiodiska systemet märke
§2.10 PrM [PRmästare]
Reklamfilm till blotet bör gå ut snart.
§2.11 SM [Spritmästare]
Pratat med coca cola, ska få förkläden, förhoppningsvis korta.
Ska även få jonk att hänga på väggar och annat nice stuff.
Ska försöka få möte nästa vecka.
§2.12 VM [Vaktmästare]
Ska prata med studiemiljönämnden.
Användarmanual på boomis, så att folk vet hur de ska använda.
Skurhinkar behövs. (Kan finnas på NF?)

§2.13 Övriga [Wraq, Glenn, Ex, Adjungerade]
På Wraq’s tid fick man dricka öl i Kistan.
Det var bättre förr.
§3 Bordlagda ärenden
§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 Gamlingpub
Vill ha gamlingpub.
§4.2 Schema jobb under mottagningen fungerade detta?
Olika info om hur många lunch/person
Självanmälan luncher ett tag till.

§4.3 Jobbklädsel
Fortfarande svart skjorta och mörka övriga kläder.
Ser nice ut hittils.
§4.4 Viktigt att ta upp med Glenn
Typ 10 aktiva kvar efter nyår
Viktigt att se till att glenn förstår att det inte är dåliga om de inte kommer med.
Viktigt att glenn har kul
Viktigt att glenn vet att det är alla aktiva som röstar in dem.
https://docs.google.com/document/d/1aHhhfqfQN4XRDzRqDPuBsFGqRa1nSt
gym7IwiD5wM/edit
Om glenn super ut sig ska glenn få hjälp att komma hem eller till lämplig säng.
Glenn kan jobba MF, se punkt §7.2
§4.5 Lokal Glennmöte
Glennmöte 8/9
Kröken bokad 19:00 (I nymble)
Serveringstillstånd, så måste köpa från nymble.
Kan ta med egen läsk.
Möte i kistan med powerpoint och vad studentliv och Qmisk är.
Efter det åker vi till Nymble. (Göra Glenn medvetna om att de kommer hem sent
och att om de känner sig obekväma måste de inte med)
Glenn som ligger med aktiva får inte komma med.
Niklas får inte ligga med någon.
§4.6 Reklamfilm till Blotet

Ja.
Finns forumtråd med idéer
Blotet möte.
Robin tar hand om blotetfilmer.
§4.7 Festanmälan av pubbar
Bytt väktare, nya väktarna vill ha kopia på festanmälan i pubben.
Viktigt att festansvarig på papper är festansvarig IRL.
Färdigifyllda FESTanmälningar.
§4.8 Betala THSavgiften
Behöver gå in och beställa på mecenat hemsida för att få fysiskt kort.
§4.9 Qmisk i garderoben på Nymble
Jobba och representera Qmisk för alla.
Försöka dra med Glenn på att jobba på nymble när aktiva jobbar. istället
Vi är tveksamma på att ta på oss det ansvaret men jobbar gärna om vi får datum i
tid.
§5 Rapporter

§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Kräfthäfvet JF
§6.1.2 Studentmaren MF
Dan är ansvarig för att station händer.
Robin hjälper Dan.
§6.1.3 Sjöslaget
Egen internfest istället för sjöslagssittning.
Caps, alla ska vara asbra.
§6.1.4 Pluntfesten
40 kr till Dobby eller Martin senast 5/9
§6.2 Festade fester
§6.2.1 Fest hos Hercules
Se till att grabben får tillbaka lite Öhl
§6.2.2 TMEIT’s sittningar
För lite alkohol, och ingen punsch.
Eternal shame hos de som glömde Punschen.

§7 Övriga frågor
§7.1 Gyckelövning
Alla ska kunna texten och öva mycket och har kul och dansar fult.
§7.2 Anne nånting nånting jobba
Nästa lördag vill MF ha folk som jobbar. T.ex Glenn.
Anne kollar om det är lugnt med Glenn.
Det kan vara dumt att skicka helt gröna människor som representerar Qmisk.
Anne är kontaktperson.
§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
QMM #6.5
14de oktober (Utan Glenn)
QMM #7
21a oktober (Med Glenn)
§8.2 Mötets avslutande
20:09

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Lukas joinade 19:13 vid §4.6
Pebben joinade 19:14 vid §4.6
Sofia joinade 19:40 vid §6.1.4
Helena joinade 19:45 vid §6.2

