QMM#9 2015-10-21
§1 Formalia
§1.1 Mötets högtidliga öppnande
18:14
§1.2 Val av mötesordförande
Mötet valde John
§1.3 Val av mötessekreterare
Mötet valde Felix
§1.4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mötet valde Mike & Oskar
§1.5 Adjungeringar
Mötet gav Ex och Glenn, närvaro och yttranderätt
§1.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner mötet utlyst
§1.7 Anmälan av övriga frågor
- Mindreåriga i kistan under alkoholevent
- Simon Glenn
§1.8 Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen
§1.9 Föregående mötesprotokoll
QMM #8 färdigt

§2 Meddelanden
§2.1 QM [Qlubbmästare]
QM tackar för alla som tog hand om henne och skrev och hörde av sig för att det
var oroliga för henne.
§2.2 vQM [Vice Qlubbmästare]
vQM har inget att säga
§2.3 SkM [Skattmästare]
För mycket pengar, ska ha möte med kassören så hon kan sätta in.

§2.4 DM [Dokumentmästare]
404 Mästare Not Found
§2.5 BM [Barmästare]
Har tänkt att ringa efter tentorna angående de trasiga batterierna. Kassörerna
säger att pengar kan läggas på att laga batterierna.
§2.6 IM [Inköpsmästare]
Har inte gjort någonting.
§2.7 KM [Köksmästare]
Tycker inte att lapparna fungerat så bra. Möjligen plocka tillbaka
köksutbildningen. Diskbänkarna har blivit bättre, kylskåpen oförändrade.
§2.8 NM [Nätmästare]
304 Not Modified
§2.9 PM [Pyntmästare]
Har inte hört så mycket om blotet & slägganmärken. Har kollat upp med Qmisk
tejp. Blotet 2016 ska beställas och slinky ska bestämma färg.
§2.10 PrM [PR-mästare]
304 Not Modified
§2.11 SM [Spritmästare]
Fixat lite i kassan och köpt in Carlsberg pga. slut på litovel.
§2.12 VM [Vaktmästare]
Han var halvdan på att bygga sarg, Robin och August fixa.
§2.13 Övriga [WraQ, Glenn, Ex, Adjungerade]
Glenn: PR ska gå ut. Simon Glenn ska skrika på Oscar Glenn.
Ex: Hej hej. Det är bättre full
§3 Bordlagda ärenden
§3.1 Mötesprotokoll QMM#7 2015-08-14
Bordlagt

§4 Besluts- och diskussionspunkter
§4.1 Ändring i reglemente
§4.1.1 Krav på Glenn vid Inval, andra 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 bifall
§4.1.2 Presidie del I, andra 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 bifall
§4.1.3 Presidie del II, andra 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 bifall
§4.2 Festanmälan
Vi måste festanmäla varje pub enskilt.
Mike tar ansvar för att festanmäla.
§4.3 Mustaschkampen
Johanna har försökt snacka med företaget, men de har inte svarat. Märkena
skulle ha beställts vid det här laget.
Johanna & Mike planerar puben och Therese hjälper till.
John vill att puben planeras ordentligt.
Kanske ha teman mer sällan och göra dem mer ordentligt.
§4.4 Glöggkväll med KAM
KAM vill ha det här igen vid något tillfälle. KAM brukar sponsra med mat och
företagen betalar för de som kommer.
§4.5 Trasiga kylar
(batterier)
Se §2.5

§4.6 SA på Glennsittningen
Kanske Simon Glenn, måste prata med Thomas.
§4.7 ICA kredit
Vi får använda det igen, det fungerar jättebra.
Mindre kontant i omlopp.
Ha med legg och säg till att ni ska betala med kredit, kom ihåg nummret,
kvittorapportera som vanligt.
§4.8 Problem på pubar
Rök inte i grupp med de som arbetar. Ingen rökning på terass-sidan.
§4.9 Val-SM
QM och vQM väljs efter val-SM, de kommer godkännas på SM efter val-SM.
§5 Rapporter
§5.1 Pubråd
Sades ingenting intressant. Väldigt mycket Valhalla vägen… Säkerhetsgruppen
har ingen koll.
§5.2 KMR
Var trevligt, var hos DISK. Var inte så mycket intressant. NM har fått info.
§5.3 Glennsittningsmöte
Har en preliminär budget, lagt lite marginal på den och beställt märken.
Mötet blev inställt.
§6 Festformalia
§6.1 Kommande fester
§6.1.1 Marskalkssittning hos JF
Ingen har sagt att de ska gå, lite tråkigt då det är roligt tema.
§6.1.2 Marskalksittning hos DISK
Glitter & Glamor tema
Tagga!
§6.1.3 Glennsittning!!!!!!!!!!11
Tagga!!!!!!!!!
§6.1.4 Halloweengasque och Tentaslask @Telge
Folk är taggade! Tagga färdkost!
§6.1.5 TG #1
En hel del som kommer gå.

§6.2 Festade fester
§6.2.1 SSCOcktail
Jobbarna var fullare än gästerna, väldigt mycket provsmakande.
Fett mycket alkohol, Mikes glas tog aldrig slut.
§6.2.2 Sjöslaget (Sittning, Silliz, Caps, BÅT)
404 Sittning Not Found
404 Silliz Not Found
Capsen var kul, även T O U C A N capsen var kul.
Förfesterna var roliga.
Båten var stor och rolig.
Åke tog Thomas till flygplatsen i Åbo.
Tråkigt att folk har droger i sin dricka.

§7 Övriga frågor
§7.1 Påminnelse om QMISK hoodie betalning
Löst
§7.2 Mindreåriga i kistan under alkoholevent
Tillåt inte mindreåriga på pubben och kolla allas leg.
§7.3 Innebandypub
Mandor däckade på vägen hem, trotoaren var inte vaderad.
Sargen var väldigt bra gjord och inga skador.
Krävs mer än 100 meter silvertejp.
Bra att alla har inneskor.
§7.4 Simon Glenn
Någon gång efter tentaperioden kommer det vara barutbildning för Aktiva, Glenn
och Ex.
§8 Slutformalia
§8.1 Nästa möte
N/A
§8.2 Mötets avslutande
19:50

__________________________
Mötesordförande

__________________________
Mötessekreterare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

__________________________
Justerare

__________________________
Justerare

__________________________
Namn

__________________________
Namn

Närvarolista:
John
Felix
Ante
Adam
Helena
Johanna
Mike
Karolina
Therese
Oskar
Robin
Marcus
Simon Glenn
Micke Glenn
Fredrik Glenn
Agge Glenn
Sara Glenn
Niclas Glenn
Simon Glenn
Rickard Glenn

