TMEIT
MÄSTARRÅD
2009-04-17
1. Formalia
1.1. Mötets högtidliga öppnande
Öppnat

1.2. Val av mötesordförande
Oscar Frick

1.3. Val av mötessekreterare
Andreas Rost

1.4. Närvarande Mästare
Oscar Frick, Pavel Delgado, Gustav Lunström, Andreas Rost

1.5. Adjungeringar
Alex Ellgren

1.6. Mötets behöriga utlysande
Mötet finnes vara behörigt utlyst

1.7. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänd

1.8. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Sagt och gjort

2. Bordlagda ärenden
3. Festformalia
3.1. Uppföljning av evenemang
3.1.1 Pubar
Bristande städning på pubar, skicka ut mail till arbetslag
3.1.2 KMR
Uppskattat, bra mat, trevliga mästare, grym efterfest på foobar och allhuset

3.2. Kommande evenemang
3.2.1 Valborgspubrunda
Tema XKCD, Valborgare kommer på KMR
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4. Beslut och diskussion
4.1. InSupet
Jack Enhorn kör bil till Osqvik
4.1.1 Sammanställning av anmälda
Alla 8 prao som är invalda är bekräftade
Alla 5 styrelse är bekräftade
6 Vraq är bekräftade
3 Marskalkar är bekräftade
4.1.2 Hur mycket skall bjudas på?
Måltidsdricka, punch och nubbe
Mat
Vi bör köpa in minst 5+3 flak öl+cider
4.1.3 När blir man marskalk?
Vraq har hand om, förmodligen efter caps när man går in i bastun

4.2. Utbyte av DJ-utrustning
Grejen är såḧära, som det ser ut nu så finns det EN dator som den här
utrustningen fungerar på, och det är Elundbes dator. Även med Traktor som
den här utrustningen är gjord för så failar det. Rådfråga PREOX. Sälja det vi
har nu... Inga beslut tages på det här mötet. Ljusbordet är niiiiice!

4.3 Städa upp i arbetslagen
4.3.1 Sparka på arbetslagen angående lagledare/utse lagledare
Arbetslagen behöver lagledare! Vi utser någon erfaren Marskalk per arbetslag.
Tjata mer på arbetslagen, automail?
4.3.2 Placera in Dennis Åhlin i ett arbetslag
Beta

4.4 Ombyggnad av sektionslokalen
Vi måste nominera någon från styrelsen som kan vara ansvarig för
ombyggnaden
Våra önskemål: Riktigt kök med fläkt och trefas i köket, Ta bort väggar, ta bort
helst två toaletter närmast nuvarande köket, egen ingång från trapphuset,
möjlighet att ställa upp dörren, 432, Ny större bar med översikt över alla
ingångar och med möjlighet för alkoholförvaring i anslutning till köket, skydd
för baren.

5. Avslutande formalia
5.1. Övriga frågor
5.2. Nästa möte
2009-05-10

5.3. Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutades högtidligt
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