QMM#7 2014-10-21
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Härmed öppnat
§1.2 Val av mötesordförande
Dan nominerad
Dan accepterar
Dan är vald
§1.3 Val av mötessekreterare
Suris nominerad
Suris accepterar
Suris vald
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Patsi & Fimp nominerade
Patsi och Fimp accepterar
Patsi och Fimp valda
§1.5 Adjungeringa
Glenn Yttrande och Närvarorätt
Ex Yttrande och Närvarorätt
WraQ kan skita ner sig
Qmm bifaller
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner sig utlysta
§1.7 Anmälan av övriga frågor
§1.8 Godkännande av dagordning
Dagordning accepterad
§1.9 Föregående mötesprotokoll
är påväg

§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Det finns Glass!
Hoppas att ni inte tycker att jag verkar för stressad.
Mycket att göra, Dunderpatrullen är fixad
Snart kommer snart igenom stressen
Gått ur TMEIT
Gått ur KårSpexet
Gått med i Nkm
Bli mer inriktad mot sektionen
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Alla glenn är duktiga (än så länge)
Cesarglenn not so much
Qlan jättekul kör hårt!
Alkoholpubbar är mkt roligare
§2.3 SkM [Skattmästare]
Går halvbra att få in pengar från glennbastu och glennmöte
§2.4 DM [Dokumentmästare]
Finns inte 404 not found
§2.5 BM [Barmästare]
Äntligen sprit
Fick igång batteriet
Mer öl.
Skall fixa avrinning i batteri & tapparna
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Går bra, köpt bröd.
Skall gå på shoppingspree snart
Går det att ordna Resorb?
§2.7 KM [Köksmästare]
inte närvarnde
§2.8 NM [Nätmästare]
hemsidan fungerar bra
orkar inte fixa galleriet, tips?
Problems med anmälningar för glenn, fixd
Forumet fungerar bra!
hungrig!

§2.9 PM [Pyntmästare]
Sjöslagsmärken skall betalas,
beställt märken för glennsittning
skall beställa mer tröjor

§2.10 PrM [PRmästare]
inte närvarande

§2.11 SM [Spritmästare]
Ska försöka fixa rolig tapp åt tele2 eventet.
Blivit kompis med Cola.
Ska utöka ölsortimentet
§2.12 VM [Vaktmästare]
inte närvarande
§2.13 Övriga [Wraq, Glenn, Ex, Adjungerade]
WraQ: Rökning utanför staketet?
Och det var bättre förr.
Ex:

inget att säga

Glenn: Det går bra med sittningen
8 Reserver redan.
utöka sittningen?
kör bara kör
§3 Bordlagda ärenden
§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 Betala THSavgiften
Ni måste betala THS. Har man inte betalt får man inte vara med i Qmisk!
§4.2 INflyttningsfesten 31/10
Vi vill ha erfarna barabarnarbetare
§4.3 Hackday med Tele2 26/11
Suris ska (försöka) fixa roliga tapp öhl till tele2.
Kan ni inte jobba, GÅ! ni får mat
Anmälan kommer dyka upp

§4.4 Inval [datum saknas]
Kom dit annars kan ni inte bli invalda.

§5 Rapporter
wtf?

§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Pluntfest
Bytt datum
§6.1.2 INflyttningsfest
kommer bli kul
§6.1.3 Tentagasque I
Jävlar det kommer tutta!
§6.1.4 Glennsittning
inga spoilers Plz!
§6.1.5 Whiskeytåren
vi får se hur det går.
§6.1.6 Marskalssittning DISK
ingen vet något
§6.2 Festade fester
§6.2.1 Kräfthäfvet JF
Astrid var där. Fick gratis öl.
§6.2.2 Studentmaran MF [INSTÄLLD]
Tråkigt och tårar föll..
§6.2.3 Internfest med TMEIT på bryggan
Jävligt najs! Förutom den där jävla vodkan….
§6.2.4 Ovvegasque TMEIT
Inget eftersläpp.. det sög….
§6.2.5 Löningssittning/Barnkalas KK
Vi gick till städet sen, utslängda ur noir
§6.2.6 Ovvegasque Telge
Inga tempon, ta maten själv, konstiga låtar. dom är lite speciella.
Gåvor är roliga och gör det mot folk ni gillar!
§6.2.7 Sjöslaget med omkringliggande fester
Silliz, söp ut folk, lokalen vart full försnabbt.
Ryggan fick inte följa med på båten
Glenn minns inte om dom vart utsupna
§6.2.8 Gasquen i Uppsala
ingen ville gå
§6.2.9 SSCOs Cocktailparty
Det var öppenbar massor med drinkar

§7 Övriga frågor
§7.1 Access till mikrovågsugnar för ickemarskalkar kvälstid/helger
Skolans ansvar, finns inte mycket vi kan göra åt det.

§7.2 Vad är SmisC? infopunkt
§7.3 Vad är Senilsex? infopunkt
§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
Innan invalet
18/11
§8.2 Mötets avslutande
mötet avslutas

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Suris
Mackan
Fimp
Dobby
SebastianGlenn
ChristofferGlenn
AdamGlenn
Carro Med KGlenn
ThereseGlenn
FantyGlenn
Benke Med Ä
CesarGlenn
Chicko
JohnGlenn
AugustGlenn
Smycket
Patsi
MulleGlenn
Astrid 6.1

