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§1 Formalia 

§1.1 Mötets högtidliga öppnande 
Mötet öppnades 18.10 
 

§1.2 Val av mötesordförande 
Mike valdes till mötesordförande 

 
§1.3 Val av mötessekreterare 

Tommie valdes till mötessekreterare 
 

§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Johanna valdes till justeringsman, tillika rösträknare 
Adam valdes till justeringsman, tillika rösträknare 
 

§1.5 Adjungeringar 
Johanna adjungeras in med yttranderätt 

 
§1.6 Mötets behöriga utlysande 

Mötet är behörigt utlyst 
 
§1.7 Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor 
 
§1.8 Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen 
 

§1.9 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll läggs till handling 

 
§2 Meddelanden 

§2.1 QM [Qlubbmästare] 
KK-Oskar kommer att den 26/9 hålla i en barutbildning där han lär ut basic 
drinkar och andra saker bakom baren. 

 
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare] 

 
§2.3 SkM [Skattmästare]  

Kassan är räknad 
 
§2.4 DM [Dokumentmästare] 



 
§2.5 IM [Inköpsmästare] 

Hinkar ska köpas in till glennmötet 
 
§2.6 INM [Incestmästare] 

Ej närvarande 
 
§2.7 KM [Köksmästare] 
 
§2.8 NM [Nätmästare] 

Ny version av appen har släppts med forum samt att menyn är fixad. 
 
§2.9 PM [Pyntmästare] 

Ej närvarande 
 
§2.10 PrM [PR-mästare] 

Fixa event till slägganpuben. Försök att skapa event via qmisks facebooksida 
 
§2.11 SM [Spritmästare] 

Överlämningen till Micke är inte helt klar. Skjortor med thistly cross håller på att 
fixas. Biljetter till Öl och whiskey-mässan kommer att finnas tillgängliga att köpa. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCu9tPPlgTPgKs6h3hPPrWl-48V2
wBYVQBHbsw_CkxcQAxVg/viewform 

 
§2.12 VM [Vaktmästare] 
Ej närvarande 
 
§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 

 
§3 Bordlagda ärenden 

§3.1 Föregående mötesprotokoll 
Bordlagt 

 
§4 Besluts- och diskussionspunkter 

§4.1 Val av poster 
§4.1.1 KöksMästare 

Få glenn att gilla köket. Mötet valde att vakantsätta posten 
 

§4.1.2 vice InköpsMästare 
Fredrik valdes till vice InköpsMästare 

 
 
§5 Glennperioden 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCu9tPPlgTPgKs6h3hPPrWl-48V2wBYVQBHbsw_CkxcQAxVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCu9tPPlgTPgKs6h3hPPrWl-48V2wBYVQBHbsw_CkxcQAxVg/viewform


§5.1 Glennmötet 
§5.1.1 Personer som vill ha fler Glenn 

Felix, Micke är personer som vill ha fler glenn 
 

§5.1.2 Önskemål på aktiviteter under mötet 
Hink, chase-cup, pc mot QM, charader med roliga meningar. Få andra att skriva 
konstiga saker till adam och fönster. Skriv övriga idéer till Mike eller Adam.  

 
§5.2 Madrassrace med TMEIT den 17:e september 

Kul! 
 

§5.3 Vänskapssittningar med IsB(fd. Haninge), MF, TMEIT, (andra?) 
Kemi, MF vill hosta en vänskapsbastu hos dem. TMEIT arrangerar. Sittning med 
disk 

 
§5.4 Förslag till Glennperioden 

Internfest, skedens bastu, utlandsphest, sjöslaget, aktiviteter i samband med 
internfester 

 
 
§6 Festformalia 

§6.1 Kommande fester 
§6.1.1 Nollegasquen 

Kom ihåg att betala 
 

§6.1.2 Glennmötet 
Käka innan 

 
§6.2 Festade fester 

§6.2.1 Capspub 18/8 
Det gick bra, fick mycket hjälp av TMEIT och MUX 

 
§6.2.2 Phözgasque 27/8 
Tack till alla som hjälpte. Teo, Spice, Saasta, Faceguy, Damström, Steven, 100, 
Patrik, Klaeng(mux 16) 
 

 §6.2.3 Labbgasquen 16/8 
 

§7 Övriga frågor 
§7.1 Diffar i kassan 

Dra X innan varje pub så vi ligger på +/- 0 när vi öppnar 
§7.2 Blotet 



Under sittningen sitter Mike och Gustaf jobbar, båda hjälper till att jobba under 
dagen. Gamla klubbmästare sitter och tackas av och de nya jobbar 
 

           §7.3 THS medlemskap 
Kom ihåg att betala innan den 29e. 

 
§7.4 Slack 

Slack > messenger. Kommer finnas en Qmiskchat i slack. 
 

§7.5 Skjortor 
Svarta skjortor sponsrade av thistly cross 

 
§7.6 Öl & whiskey 

Kommer finnas 6-8 biljetter 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCu9tPPlgTPgKs6h3hPPrWl-48V2
wBYVQBHbsw_CkxcQAxVg/viewform 

 
§8 Slutformalia 

§8.1 Nästa möte 
4/10  

 
§8.2 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 19:28 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namn Namn 
 
 
__________________________ __________________________ 
Justerare Justerare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namn Namn 
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Närvarolista 
August, lämnade vid 3.1 
Gustaf Eriksson 
Tommie Andersson 
Adam Rosell 
Ante Larsson 
Fredrik Björkman 
Christoffer Mikaelsson 
Felix Gustavsson 
Michael Chlebek 
Michael Henriksson 
Johanna Wärvik 
Rickard Lindstedt 


