Mästarråd 10-01-13
1. Formalia
1.1 Mötets högtidliga öppnande
Mötet öppnades
1.2 Val av mötesordförande
Maria
1.3 Val av mötessekreterare
Hovebro
1.4 Närvarande
Daniel Törnqvist, Maria Magnusson, Cesar Benulic, Mattias
Hovebro, Martine Selin
1.5 Adjungeringar
Jack Enhorn, Gustav Lundström, Oscar Frick, Henrik Mårtensson,
Pavel Delgado-Goroun
1.6 Mötets behöriga utlysande
Ja
1.7 Godkännande av föredragningslistan
Godkänd
1.8 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Bordlägs till nästa möte, då protokollet bör ha dykt upp
2. Bordlagda ärenden
Inga
3. Uppföljning av evenemang
3.1 Tentagasque
Okej genomfört. Okej mat. Problem med personal. Seg start för
arbetslaget.
4. Kommande evenemang
4.1 Bartömning?
Blir av för de som hjälper till och tömma TMEITrummet
4.2 Eventuella aktiviteter under ombyggnaden
Utbildning för prao?
Aktiviteter på Nymble/Osqvik
Sittningar i Gallerian-köken?

(Flytta duschkabinen så att den står i vägen för Mias dörr)
5. Beslut och diskussion
5.1 Arbetslagen
Mästarna gör om arbetslagen. Fredag 22/1 2010
5.2 Tentagasque
Under ombyggnaden så löses det tillfällig med tillstånd i 438,
foobar. När ombyggnaden är färdig så hålls Gasquen i Elysium
5.3 Verksamhetsmål 2010
Jack gick igenom sin lista. Mästarna 2010 tar efter den.
5.4 Överlämningsmiddag och styrelsekickoff
Överlämningsmiddag ”6:etunnan” Cesar bokar 19/1
får ej överstiga 3000kr totalt.
Styrelsekickoff diskuteras med Qmisk-mästare
5.5 Vraqning av TM vTM 2009
Jack och Oscars vraq-ansökningar godkännes. Mia skickar vidare
ansökan till Vraq
5.6 Personal till tackfest
Sammarbete med Qmisk. Arbetstillfällen för de som jobbar, ev
belöning för arbetarna.
5.7 Städning av skrivbordet i TMEITrummet
Gustav ska städa undan kvitton innan resten städas ut.
Pärmarna och resten gås igenom av de som vet vad det är.
6.Övriga frågor
6.1 24/4 TMEIT grillning till fotbolls-turnering
Tas upp vid senare tillfället, när det är mer aktuellt.
6.2 Invigningsfest
Spons? Ja, i form av banners och liknande. Inga inbjudningar till
företagsrepresentanter.
6.3 INsup
Disskusion bordläggs till dess att dokument med arbetstillfällen
gåtts igenom.
6.4 Hemsidan
Förslag att fixa: Internt bildgalleri för marskalker,
sittningsanmälan via hemsidan(tmeit.se)
6.5 Forumet
Cesar håller koll på forumet och tar emot anmälningar till fester.

6.6 Lagerstatus/inventering via internet
Bättre lösning på qmisk inventering bör ordnas
6.7 Anslagstavla med märken
Vi bör maknadsföra de märken vi har med hjälp av en anslagstavla
som sätts upp i nya sektionslokalen.
6.8 Sångböcker
TMEIT köper loss några sångböcker till att använda vid vissa
sittningar istället för sångkartor.
6.9 Nästa Öråd
bordläggs tills dess att Mästarna har något att rapportera eller ta
upp
6.10 Mästarråd
Nästa mästarråd är 10/2, tid TBA
7.Mötets högtidliga avslut
Mötet avslutades

