QMM #7 2015-08-14
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades kl.18.08.
§1.2 Val av mötesordförande
Mötet valde Sofie till mötesordförande
§1.3 Val av mötessekreterare
Mötet valde Madde till mötessekreterare
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mötet valde Dobby och Mike
§1.5 Adjungeringar
Adjungerar in ex med närvarorätt och yttranderätt.
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner mötet i laga ordning utlyst.
§1.7 Anmälan av övriga frågor

§1.8 Godkännande av dagordning
Ja
§1.9 Föregående mötesprotokoll

§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Har pratat med NF och det behövs köpas in massa alkohol (SpriMästaren har
koll på det). Har planerat mottagningen. Har räknat kassaskåpet.
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Sprit på söndagar från Martin Ohlsson går att köpa via John (till kistan).
§2.3 SkM [Skattmästare]
Vice: inget gjort.
§2.4 DM [Dokumentmästare]

Inget att rapportera.
§2.5 BM [Barmästare]
Ny bardisk.
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Inget att rapportera
§2.7 KM [Köksmästare]
404 not found
§2.8 NM [Nätmästare]
Numrering på ovvesidan är fixat. Tillgång till hårddisken för servern som gick ner.
Fixat kontroll över domäner (exkluderat fester.nu).
§2.9 PM [Pyntmästare]
Fortsättning följer. Finns inga “festat med qmisk”märken inför mottagningen pga
obetalda fakturor.
§2.10 PrM [PRmästare]
Sen
§2.11 SM [Spritmästare]
Köpt massa öl. Prover på läsk. Cola kommer på måndag.
§2.12 VM [Vaktmästare]
Cyklar till Göteborg.
§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]
Det var bättre förr. Önskar att man kan vara närmare döden.
§3 Bordlagda ärenden

§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 Mottagningen
 Capspub
Vore kul om gamlingar kunde komma. Inga märkesdrinkar och vi stänger kl01.00.
Capspuben är första torsdagen.
 Phözsittning (flytta till senare?)
Qmisk kommer att hålla i sittningen. Två spritsorter ska köpas in av Ante/Mike.
Pimpa Phöz mat.
 Osqvik

Mike tonförande. Man måste ställa upp och laga mat. Kommer att gå efter hur
taggade n0llegrupperna är.
 Kista safari (vem håller i drinkblandningen klanton?)
Vi ska ha en blandadrinkstation.
 Garanterad torsdagspub
Det är en sittning samtidigt som denna pub i Haninge. Slinky mejlar ut info, se
qmisk.com. 27/8.
 Hemliga under mottagningen (Dobby)
Hälsa inte på folk utanovve.
 Lunchpass under mottagningen
Slinky sätter ut folk på lunchpass.
§4.2 Glenn
(Note to self: Glennmöte, aktiviteter, arbetare på pubar, Glenn som vi känner sen
tidigare, chatten, ovvar, slumpmojäng)
Glennmöte är måndag den 7 september i Kistan. Hinkdrinkar! Lite mindre alkohol
eller mer läsk. Låt inte smurf blanda hinkdrinkar. Flipcup!
Arbetare på pubar: vi jobbar 3 aktiva på pubar. Man kan ha fosterföräldrar.
Glenn som vi känner sen tidigare: vi ska inte behandla dessa annorlunda. Alla
glenn ska behandlas som om de söker första gången. Man får prata med dem
som vanligt.
Chatten: Glennchatt med aktiva och glenn. Inga glenn i #qmiskEttGängTjockisar.
Ovvar: en glennovve med spya. Johanna och Adam bokar tvättstugan för att
tvätta ovvarna. Tvättmedel och 30 grader.
§4.3 NF:s insparque
Mike har ansvar för den. Ante har ansvar för hur man beställer en stor mängd öl
på flaska och att man kan skicka tillbaka den som inte går åt. Carlsberg är att
rekommendera.
§4.4 Insup på annan plats
Vi ser över en annan plats än tidigare år.
§4.5 Våra högljudda vänner (Boomis och Franz)
Dobby fixade Franz genom att byta slutsteg. Fler aktiva ska kunna hantera
Boomis. Bara de som kan hantera Boomis får hantera Boomis. Mandor lär ut
efter mötet. Ping till pyntmästare är att Boomis borde ha Qmisktatueringar.
Johanna och Herkules målar Boomis.
§4.6 Domäner
Vi har förlorat caps.nu. Sektionen borde inte stå för den utan ett wraq eller ex.
Mandor har alla filer på en annan sida. Virot väntar på betalningsinformation för
den domänen. Man kan säga till Björn så att ifall vi förlorar en till domän så kan

man vara snabb och ta tillbaka den när den släpps. Flytta qmisk.com från
sektionen.

§4.7 Beställningsvaror
§4.7.1 Blotetmärken 2015
Johanna har skickat ett mejl. Sektionen har obetalda märken.
Blotetmärkena kommer troligtvis nästa vecka. Det blir på postförskott.
§4.7.2 Hoodies 2015
Johanna och Sofie har tjatat på dem under sommaren. Schenker har
tappat bort hoodisarna. Tryckföretaget ska undersöka saken närmare och
de ska ersätta beställningen om den inte hittas. Skejt har en bemannad
leveransadress.
§4.7.3 Overaller 2015
Vi har fått ovvar! Alla aktiva har nu ovvar.
§4.7.4 Tshirts
Aktiva vill ha qmisktröjor. Aktiva säger ja till beställning! Gamlingar får
också beställa.

§4.8 Blotet 2016
Vi kommer att ändra märket. Alla är välkomna med förslag. Vi bör beställa dem
så fort som möjligt via Atmax.
Ta fram ett eget QMISKmjöd via Hantverksbryggeriet. Bänke och Ante har kollat
lite på detta. Vissa företag erbjuder att man kan få en egen etikett. Måste kolla
med Tomp om alkoholmängde stiger upp i maxgränsen.
§4.9 Torsdagspub (teman, arbetare)

Therese tycker det vore najs att teman och arbetare bestämmer teman i förväg
så att det underlättar hennes arbete.
Kanske fixa så att SA får ett mejl utskickat när det läggs in i schemat.
Ha en pub där man spånar teman. Kollar högtider.
Slinky vill ha vettiga teman. Där ska man kunna styra musik, klädsel eller mat.
Helst alla tillsammans.
§4.10 Schemalägga HT QMM
Tomt.
§5 Rapporter
§5.1 Vilka har överlevt?
Exat: Kevin, Sofia, Fanny (1 september), Herkules (eventuellt).
Dobby hoppar av vice nätmästare.
§5.2 StyM
http://goo.gl/forms/CbMemW0t6x
Priser i baren har höjts så att vi inte går back.
Vi måste skriva om vårt reglemente eftersom sektionen arbetar mot jml. Sofie har
fått lite tips på hur vi kan skriva. Kom gärna med förslag.
Vi kommer att bli hårda på reglerna med 50% sektionsmedlemmar i lokalen. Det
är jätteviktigt att vi kolla vilka som är sektionsmedlemmar i dörren. Vi kommer att
fylla i ett dokument med de som inte är medlemmar.
§5.3 Lokalbokningsmöte
Kistan är bokad ett antal gånger, till exempel den 25 december.
§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 n0llepubrundan
Antar att det är samma regler som förra året.
Skeden kollar efter n0llesymbol/band.
§6.1.2 n0llegasque
En hel del ska dit.
§6.2 Festade fester
§6.2.1 Austin Powerssittning (SUS KM)
Rolig, konstiga sugrör.
§6.2.2 Tentagasque IV (TMEIT)
Det tuttade upptaget i frånvaro.

§6.2.3 Internfest
Några var där. Kyckling till mat. Det var roligt. Bänke var där.
§6.2.4 Ni Vet Vad
Det var kul men för stort.
§6.2.5 PGE V  Partypalatset Goes East 2015
Ingen där.
§6.2.6 Dunder och Brak
Det regnade och de flyttade platsen, men det var folk där! Vi måste ta
bättre ansvar över Boomis. Dunderligan skötte det bra!
§6.2.7 Phösargasquen
Lite för mycket liv, men bra. Svårt att höra folk. De fick kall mat!
§7 Övriga frågor
§7.1 BaconBoys vill ha hejjarramsor. Och en till spelare. Detta är ett innebandylag i
Stockholmserien Korpen. Prata med Åke ifall ni är intresserade.
§7.2 Centurionmärke håller Wiki på att fixa.
§7.3 Om man är intresserad av att vara delägare till Virtues Vodka ska man prata med
Björn.
§7.4 Vi har 3 biljetter till öl och whiskeymässan. Ante ska återkomma ifall vi får fler
biljetter. Kolla in hemsidan för mässan för att se utställarna.
§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
22 september 2015 kl 18.00
§8.2 Mötets avslutande
Mötet avslutade 20.08.

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Skeden
Slinky
John
Mandor
Dobby
Haff
Mackan
Herkules
Björn
Pilvi
Stefan
Stumpan
Johanna
Åke
Suris
Pebben
Failix
Madde
Bänke

