QMM#8 2015-09-29
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet har öppnats 18:06
§1.2 Val av mötesordförande
Slinky valdes till mötesordförande
§1.3 Val av mötessekreterare
Failix valdes till mötessekreterare
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Adam & Ante valdes till justeringsmän & rösträknare
§1.5 Adjungeringar
Glenn adjungerades närvaro & yttranderätt
Ex adjungerades närvaro & yttranderött
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner mötet utlyst
§1.7 Anmälan av övriga frågor
Nej
§1.8 Godkännande av dagordning
Mötet finner dagordningen godkänd
§1.9 Föregående mötesprotokoll
Bordlagt
§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
Glass!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <3
Vi har haft en mottagning, qmisk var bra
NF hade N0llegasque i kistan, gick bra och de var nöjda
Vi har nya Glenn!
40+ personer bokade till sjöslaget
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
Phözsittningen gick bra

§2.3 SkM [Skattmästare]
404 SkM Not Found
Vice: Fimp & Stumpan har växlat mynt på ICA
Räknat kassorna

§2.4 DM [Dokumentmästare]
404 DM Not Found
§2.5 BM [Barmästare]
404 BM Not Found
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Handlat sprit på Martin Ohlson
§2.7 KM [Köksmästare]
Hade kul under mottagningen
Satt upp regler i köket
§2.8 NM [Nätmästare]
Arbete på Schema (API klar & app delen är klar)
Navigation drawer är nu finare (bakgroundsbild, profilbild, smeknamn & namn)
DNS är överflyttad till nya servrarna
Fixat numrerad lista på gästlistan
Fixat radbrytning på kommentarer pga. busig Glenn
Kontaktat DISK om
fester.nu

, väntar på svar
De gamla servrarna är tagna ur bruk.
§2.9 PM [Pyntmästare]
Strul med blotetmärke
Sjöslagsmärkena är beställda
Pratat med Mange om Tejp
§2.10 PrM [PRmästare]
Det vanliga
Photoshop försvann från skolans datorer
Arbetat på poster för innebandy pub
§2.11 SM [Spritmästare]
Har köpt sprit
Beställde från Wicked Wine (parliament vodka, araku (typ arouz))
Hantverksbryggeriet kommer på lördag (Hitler bör kunna)

Var på Ö&W mässan, ska beställa från Gotlandsbryggeriet
§2.12 VM [Vaktmästare]
Har inte mycket att säga, inga inbrott
§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]
Mandor orkar inte säga något
Helena ber om ursäkt för Qmisk AIDS på patsis vägnar
Klanton vill ha glassbåt
§3 Bordlagda ärenden

§4 Besluts och diskussionspunkter
§4.1 Ändring i reglemente
§4.1.1 Krav på Glenn vid Inval, första läsningen
QMISK behöver uppdatera sitt reglemente så att det finns mer konkreta
punkter på vad som krävs av en aspirant (Glenn) för att kunna bli invald i
QMISK. Detta för att arbeta mer enligt JML och undvika eventuell
diskriminering vid val av nämndmedlemmar.
Därför yrkar jag, Sofie Elvekjaer
att

ändra punkt “5.3 Inval” i reglementet från
QMM bestämmer själva vilka deras medlemmar skall vara, samt
hur många medlemmar man ska ha.

till
QMM bestämmer själva vilka deras medlemmar skall vara, samt
hur många medlemmar man ska ha.
För att Glenn ska ha möjlighet att bli invald skall Glenn utöver
grundläggande barkunskap, kännedom om alkohollagen samt
även sektionslokalens serveringstillstånd, regler och rutiner:
 Visa att Glenn är intresserad att vara en del av Qmisk genom att
bidra med ett starkt engagemang.

 Föra sig på ett manér som utstrålar självsäkerhet, respekt och
ödmjukhet i rollen som nämndmedlem.
 Kunna högprestera och samarbeta väl med nämndmedlemmar.
 Kunna umgås på ett lättsamt sätt med nämndmedlemmar och
dess vänner även utanför de pubtillfällen Glenn arbetar.
 Värna om kamraternas bästa genom att agera inte enbart för
dess studier utan även för dess kommande karriär.
 Ha en sund och rimlig inställning till fester och alkohol.
Mötet finner första läsningen godkänd
§4.1.2 Presidie del I, första läsningen
QMISK har inte längre egen ekonomi och skattmästaren
godkänns inte heller av SM.
Därför yrkar jag, Sofie Elvekjaer
att

ändra punkt “8.1.4 Presidie” i reglementet från
“QM, vQM och SkM kan endast avsättas av SM.”

till
“QM och vQM kan endast avsättas av SM.”
Mötet finner första läsningen godkänd
§4.1.3 Presidie del II, första läsningen
QMISK har inte längre egen ekonomi och skattmästaren
godkänns inte heller av SM. Skattmästarens huvudsakliga uppgift
idag är att ansvara för att QMISK inför evenemang har tillgång till
pengar i både kassa och för att kunna köpa det som är
nödvändigt, ha en uppfattning om hur mycket pengar som finns i
kassaskåpet samt sätta in kontanter på sektionens bankkonto.
Därför yrkar jag, Sofie Elvekjaer
att

ta bort punkt “2.2.4 Skattmästare, SkM” från reglementet.

Mötet finner första läsningen godkänd

§4.2 THSavgift
Betala avgiften
§4.3 Innebandypub 8/10
Sofie ansvarig för kommentatorer och gamlingar
Brazzers & Dobby ansvarig för sargen
Mandor & Stumpan domare
Therese har en xXx_AmAzInG_xXx affisch på G
§4.4 Vinbrännboll med TMEIT
Inställt, gör något annat roligt istället
Preliminärt hornsberg
§4.5 Minderåriga på pubar
(Problem: Måste se till så att mindreåriga inte får i sig eller blir serverade alkohol)
Tillsvidare släpps bara sektionsmedlemmar under 18 in.
§4.6 Förberedelser inför Blotet 2016

Mötet finner märket valt
Märket ska bli beställt i tid
Mjöd beställt
John ska prata med vedgubbe
Mötet tar paus 19:26 för att hämta mat
Mötet fortsätter 19:49
§4.7 Städning av Kistan
Dåligt städat, ska bli bättre
Personliga tillhörigheter i HELA kistan kommer flyttas till Lost & Found
Kylarna i kistan ska tömmas
Gamla saker i kylskåpen ska slängas
§4.8 Används ing.kth.se?
Döda när fester.nu är ompekat
§4.9 Problem med terrassen (rökning & efter kl 22.00)
OK att röka utanför gränsen innan 22.00, men efter 22.00 ingen rökning och bryt
inte upp dörren.
§5 Rapporter
§5.1 KMR
Var inte där
Kom inte fram till något
§5.2 Glennsittningsmöte
De har haft möte
Bytt tema till barnkalas
Kommit framåt

§5.3 Studiesocialt råd
Diskuterade tillståndsfrågor, städning av kistan, stämning mellan nämnder.
§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Hornsberg med TMEIT
TMEIT ska bli inbjudna TAGGA!
§6.1.2 Sjöslagsittning + Sjöslagscapsen + Sjöslaget
Många ska åka TAGGA!
Stora matsalen kl 13.00
§6.1.3 Marskalkssittning hos JF
Första dagen på tentaveckan

§6.2 Festade fester
§6.2.1 Mottagningspub i Telge
Fett nice, en av de roligaste festerna på mottagningen
Alla utom Hitler hade Qmisk AIDS
§6.2.2 Mottagningssittning hos Haninge
Den var rolig
§6.2.3 Amerikadagen i Kista (TMEIT)
Kul! Hela dagen var bra. Hitler är dålig på beerpong
§6.2.4 n0llepubrundan
Det var nice.
§6.2.5 n0llegasque
“Jag var där”
Det var bra, tråkigt att det inte var i nymble.
Få som gick på eftersläppet.
§6.2.6 Glennmöte
Jättekul
§6.2.7 Ovvegasque TMEIT
Det var nice, nice mat.
“Det kändes konstigt i munnen”

§6.2.8 Skedens Bastu
Hade det roligt och badade. Skapade egna fontäner
Mandor saknar badbyxor
§7 Övriga frågor
§7.1 Octobeer Fest
Nu på fredag och de vill ha jobbare
Inne på nymble

§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
Preliminärt 21a Oktober
David, Adam, Ante, Helena, Failix fixar mat
§8.2 Mötets avslutande
20:45

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
Felix
Sofie
Ante
Adam
Johanna
Mandor
Helena
Karro
Therese
Brazzers
Stumpan
Robin
Pilvi
John 4.3
Klanton 4.3
Magnus Glenn
Brun Glenn
Simon Glenn
Niklas Glenn
Sara Glenn
Simon Glenn
Gustav Glenn
Oscar Glenn
Christopher Glenn
David Glenn
August Glenn

