QMM #6 2015-05-26
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades kl.18.12.
§1.2 Val av mötesordförande
Mötet valde John Å till mötesordförande.
§1.3 Val av mötessekreterare
Mötet valde Madeleine B till mötesordförande.
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mötet valde Sofie E och Mike C.
§1.5 Adjungeringar

§1.6 Mötets behöriga utlysande
Utlyst 20150517
Mötet anser att mötet är i laga ordning utlyst.

§1.7 Anmälan av övriga frågor
Felanmälan Qmisk.com, tidigare felanmälda fel har fortplantat sig
§1.8 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Mötet godkände föregående protokoll.

§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Har varit i Cypern. Vill att folk ska anmäla sig via formuläret till Sjöslaget så att
vi får bo med varandra.
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Arbetare till en annan helgen till Kårspexets Klubbmästeriet. Det är
övernattning och man får biljetter till Kårspexet. Lördag till söndag (6/6). Man
behöver inte vara seriös när man jobbar på Kårspexets fester.
“Jag vet inte ens vilken dag det är”  John

§2.3 SkM [Skattmästare]
Vice: Har räknat kassorna.
QM önskar bättre ordning på pengarna i kassaskåpet.
§2.4 DM [Dokumentmästare]
Alla protokoll finns på hemsidan! Har fixat en pärm för protokoll.
Saknar fungerande galleri på hemsidan.
§2.5 BM [Barmästare]
Checklistan börjar bli klar!
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Har inte gjort så jättemycket sedan QMM. Det finns en chatt mellan
klubbmästerierna om inköp.
§2.7 KM [Köksmästare]
Håller på att skiva lappar om hur man ska tömma kylarna och frysarna.
Kommer att sätta upp lapparna under de närmsta veckorna. (Slinky som
rapporterade detta).
§2.8 NM [Nätmästare]
Har fixat en app med bra funktioner. Till exempel kan man klicka på alla
profilbilder. KMRsidan ska Dobby fixa. Lite knackig kommunikation mellan
NM och vice.
Servrarna har vi inte så bra koll på, vi väntar spänt på vad Dobby har
eventuellt sagt till serverkillarna.
§2.9 PM [Pyntmästare]
Har försökt få alla leveranser att rulla på. Blotetmärkena ska komma nu i
vecka!
§2.10 PrM [PRmästare]
Hurtig! (Vårruset)
§2.11 SM [Spritmästare]
Vice: Har inte pratat så mycket med Ante sedan AG.
Ni bör beställa öl inför mottagningen redan nu så att vi har ett fint sortiment att
visa upp inför n0llan.
Ni bör beställa in mer Coca Cola.
§2.12 VM [Vaktmästare]
404
§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]
“Jag vill ha katten kvar!”  Bänke.

§3 Bordlagda ärenden
Yrkande på att ta alla i klump. Mötet godkänner yrkandet.
§3.1 Mötesprotokoll från QMM #2
§3.2 Mötesprotokoll från QMM #3
§3.3 Mötesprotokoll från QMM #4
Alla mötesprotokoll har nu lagts till handlingarna.
§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 Checklista till pubar [Johanna, Mike]
https://docs.google.com/document/d/1uE5QxByIdRkqItrEFIrfBfQvwZeLq6Gb7EhNHx
uoy3U/edit
Ny version:
https://docs.google.com/document/d/15uUNZ9IDDFdRDy69GG4b0hyCBCiZekbh7O
OiEbrZcqQ/edit
Den nya versionen blir våra riktlinjer inför varje pub.
§4.2 Fredagspub 20150529
Vi vill genomföra dessa pubar, men det ska vara ett ordentligt samarbete. I
sommar kommer det vara ett möte mellan QM och TM.
§4.3 Festanmälningar inför sommar och tidig höst
Måndag 17/8 (mottagningspub)
Torsdag 20/8 (mottagningspub, caps)
Lördag 22/8 (Phözsittning)
Alla torsdagar i september
Vår stående festanmälan avslutas till sommaren. Allt som ser i början av
höstterminen ska rapporteras innan sommaren till Hans. Se mejl som Slinky
har skickat ut för mer info.

§4.4 Beställningar av ovvar, hoodies, märken, barhanddukar
Slinky har beställt 60 st barhanddukar. Alla aktiva kommer att få en varsin.
Övriga får köpa om det finns kvar.
Slinky har beställt ovvar! 35 stycken totalt är beställda.

Small 5. Medium 23. Large 7. Jac heter företaget. Om de inte fixar
beställningen på ett snyggt sätt så kommer vi att välja ett annat företag i
framtiden.
Festa med Qmiskmärken kanske ska beställas inför mottagningen.
Hoodies har vi fortfarande inte fått ett tydligt svar ifrån. Slinky ställer gärna
upp med att framföra Qmisk vilja till företaget.
Atmax fixar Blotetmärken som kommer nu i veckan! Yey!
§4.5 Sjöslagsbokning
http://goo.gl/forms/Q888arZNxC
Man får även boka ickeqmiskare. Tagga Glenn!!!
§4.6 Spola ur tappar
Tapparna hade inte blivit spolad och ölen ej kyld i 3 veckor.
Johns förslag är att qmisk tömmer tapparna varje torsdag.
Vi godkänner förslaget!
§5 Rapporter
§5.1 Studiesociala rådet
Hamsterns placering diskuterades Ett förslag: skriva ut flera nycklar?
Mötet valde att lämna denna diskution.
§5.2 KMR
Fest PRU vann. Vi tar revanch nästa år.
§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Fredagspub
Inställd
§6.1.2 Banana Pubcrawl
Banandräkterna är kirrade!
§6.1.3 Tentapub
Inte så taggade.
§6.1.4 Austin Powerssittning (SUS KM)
Förfest hos Johanna!
§6.1.5 Tentagasque IV
Samma dag som Jurassic World :(((((((
Bål där vi offrar alla selfisticks!!!!
§6.1.6 Städdag

Dagen innan vår interfest.
§6.1.7 Internfest (13/6)
SA är Kevin, men han måste kolla upp sitt schema.
Matlagare är Felix!
§6.1.8 Ni vet vad
Jätteroligt. Ha med er rep!
§6.1.9 Dunder och brak
Fett nice! Dock sämst på kubb.

§6.2 Festade fester
§6.2.1 Open Caps (DISK)
Slinky och Felix är inte sämst. Mike var sämst. Jättekul!!!!!!
§6.2.2 en Galenskap i Tre Akter (NKM, F.E.ST. PrU, Qmisk)
Johanna fixade huvudrätten. Herkules fick inte ha på sig kläder.
§6.2.3 Hela havet stormar (DKM)
Ingen närvarande.
§6.2.4 Postapokalyptisk marksalksittning (JF KM)
Den var bra, synd bara att folk söp ut sig och inte kom. (Host host
Johanna).
§6.2.5 Kistakampen (Qmisk, DISK, TMEIT)
Vi “taktik”förlorade.
§6.2.6 Omfesten (NF KM)
Ingen gick.
§6.2.7 FadderINternatet
Det var fett kul! RIP selfistick! Chilivodkan tog slut.
§6.2.8 Squalp
Brazzers var där med ett “Botten upp”bidrag.
§6.2.9 Långweekend i Riga
Misslyckades med att bli fulla. Men otroligt kul!
“Don’t go there”  Chicko
§6.2.10 Absolut Gotland

JÄTTEKUL! Varmt och skönt. Sofia skar upp foten. Folk spydde och
andra åt upp deras spya.
§6.2.11 Dammiddagen 2015 (DISK)
Johanna hade anmält sig 5 gånger. Men kunde inte gå, no money.
Astrid gick.
§6.2.12 TMEIT gör KMRsittning eller:
Xx_Major_League_Gasque_360swagsc0pe_xX
Bästa sittningen någonsin! Awesome. Gycklet är filmat och finns på
youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=C2RNfUGCYL8
§6.2.13 Extrainsatt Städdag
Slinky var där. Alla arbetsutrymmen har städats. Kackerlackorna har
bott i städskrubben i en låda.

§7 Övriga frågor
§7.1 Felanmälan Qmisk.com
Det är kodat utefter att man ska se vilka poster folk har.
§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
20150814 kl.18.00 i Kistan.
§8.2 Mötets avslutande
Mötet avslutat kl19.26.

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

__________________________
Justerare

__________________________
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