
QMM#8 2016-10-04 
 
§1 Formalia 

§1.1 Mötets högtidliga öppnande 
Mötet öppnades 18.21 

 
§1.2 Val av mötesordförande 

Mike valdes till mötesordförande 
 
§1.3 Val av mötessekreterare 

August valdes till mötessekreterare 
 
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Oskar och Sara valdes till justeringsmän, tillika rösträknare 
 
§1.5 Adjungeringar 

Johanna adjungeras in med närvarorätt och yttranderätt. 
 
§1.6 Mötets behöriga utlysande 

Mötet anses behörigt utlyst. 
 
§1.7 Anmälan av övriga frågor 

 
§1.8 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 
 

§1.9 Föregående mötesprotokoll 
Bordlagd 

 
§2 Meddelanden 
 

§2.1 QM [Qlubbmästare] 
(märken) 
Beerpongglas finns i kassan, 24 glas för 30kr 

 
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare] 

Sjöslaget, go go tagga 
 
§2.3 SkM [Skattmästare]  

Inte närvarande 
 
 



§2.4 DM [Dokumentmästare] 
Några påskrivna QMM, ska laddas upp 
 

§2.5 IM [Inköpsmästare] 
Kommer snart börja beställa från MO 
Allting inte helt klart än 

 
§2.6 INM [Incestmästare] 

Internfest 16e oktober 
 
§2.7 KM [Köksmästare] 
 
§2.8 NM [Nätmästare] 
 Har inte gjort något 

De flesta funktionaliteter man vill ha finns redan 
 
§2.9 PM [Pyntmästare] 

Har beställt nya Slägganmärken 
 
§2.10 PrM [PR-mästare] 

Event, woop woop 
 
§2.11 SM [Spritmästare] 

Öl o whiskeymässan 
Beställt mer släggan 

 
§2.12 VM [Vaktmästare] 

Innebandypub, fixa sarg 
 

§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade] 
DVBF 
Glenn borde bli bättre på att tacka ja/nej/kanske på event på qmisk.com 

 
§3 Bordlagda ärenden 

§3.1 Föregående mötesprotokoll 
På gång, bordlagd 

 
§4 Rapporter 

§4.1 KMR 
Var ölprovning med wicked wine, inget specifikt sades 

 
 
 



§5 Besluts- och diskussionspunkter 
§5.1 Innebandypub (3:e november) 

PR - Mycket PR tidigt 
Sarg 
Fixa priser - Statisk vandringspokal, pokal med “plattor” med lagnamn och årtal 

 
§5.2 LED-skärm 

Typ som i gamla Kistan 
Skärm som visar info, betala en liten summa för att få ditt meddelande på 
skärmen 
 
 

§6 Festformalia 
§6.1 Kommande fester 

§6.1.1 Sjöslagssittning 8/10 
Anmälan stängd 
Fettkul, gå om ni kan. Man dör. 

 
§6.1.2 Sjölizen & Sjöslagscapsen 9/10 innan båten 

Den dör man på. Börjar kl 7 samma dag som sjöslaget 
Capsen börjar kl 10 på Nymble, samma ställe som Sjölizen 

 
§6.1.3 Sjöslaget 

Åka båt. 
Sov inte i livbåtarna. 
Hamnar ni i fyllecell, ha sprit i ovven 

 
§6.1.4 Internfest 16/10  

Astrid toastar 
 

§6.1.5 Xx_Major_League_Gasque_2.0_xX 15/10 
Kom igen det blir amazing. 
Best sittning ever. 
Doot doot. 
Thank mr skeltal 

 
§6.2 Festade fester 

§6.1.1 Nollegasquen 
Gick som de gick. 

§6.1.2 Ovvegasquen 
Den var som den var. 

 
 



§7 Övriga frågor 
§7.1 SM (Sektionsmöte #3 2016-10-10) 

Anmälan  
Bra att gå på, betala sektionsavgiften (THS) 

§8 Slutformalia 
§8.1 Nästa möte 

8e november 18:00 i Sal 301 
 
§8.2 Mötets avslutande 

Mötet avslutas 18:59 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Mötesordförande Mötessekreterare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namn Namn 
 
 
__________________________ __________________________ 
Justerare Justerare 
 
 
__________________________ __________________________ 
Namn Namn 
 
 
 
Närvarolista 
 
Mike 
August 
Gustaf 
Tommie 
Micke 
Chicko 
Sara 
Adam 
Oskar 
Felix 
Niclas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_YvO7FdsiGVkFAKG4dSIa1svac4W0LjarBqCM4xNe0PwNA/viewform


Fredrik 
Johanna 
Oscar Glenn 
Sofia Glenn 
Liam Glenn 
Aron Glenn 
Andre Glenn 
Joar Glenn 
Gustav Glenn 
Niklas Damström Glenn kom vid 2.5 
Blenda Glenn kom vid 2.5 
 


