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1.

Formalia
1.1.
Mötets öppnande
TraditionsMästare Anton Jernberg förklarade mötet öppnat klockan 15:20
1.2.

Mötets behöriga utlysande
Mötet befanns behörigt utlyst

1.3.

Val av mötesordförande
Anton Jernberg valdes till mötesordförande

1.4.

Val av mötessekreterare
Erik Pettersson valdes till mötessekreterare

1.5.

Anmälda förhinder
Niclas Damström

1.6.

Närvarande
Anton Jernberg, Marcus Saastaoinen, Erik Pettersson, Felix Jontegen

1.7.

Adjungeringar

1.8.

Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll finns justerat och publicerat på hemsidan.
Protokollet lades till handlingarna.

1.9.

Fastställande av föredragslista

2.

Rapporter
Punkten utgår

3.

Inkomna motioner och Interpellationer
Inga inkomna

4.

Förslag på propositioner
Punkten utgår

5.

Beslut
5.1.
Entlediganden
Inga inkomna
5.2.

Inkomna Vraqansökningar
Inga inkomna

5.3.

Inaktivering av marskalker
Mästarna konstaterar att ett normalt fullvärdigt arbetspass kan anses vara 6-8
timmar då de stora posterna under pub är förberedelse, barjobb, samt
städning.
Mästarna konstaterar vidare att marskalk ska arbeta 3/4 av till arbetslaget
tilldelade pass, motsvarande 75% av de pass arbetslaget tilldelats i enlighet
med §2.4.2 i reglementet.
Arbetslagen har haft 6 pass var tilldelade under HT16.
På örådet presenteras en lista med marskalkar som ej uppfyller ovanstående
krav och som inte har meddelat skäl till att kraven ej uppfyllts.
På grund av frågans känsliga natur publiceras listan inte utan uppvisas enbart
på örådet.

6.

Diskussionsfrågor
6.1.
Marknadsföringsstrategi
Skjuts på till MR#3
6.2.

Uppföljning av event
6.2.1.
Tentagasque #2 - TMEIT 14 januari
“Det var skitkul” - Spice
Top tier tema
Mer PR behövs, gärna innan jul, mästarna 18 bör inte vara ansvariga
för att sprida information om TG2 kommande år (2018).
Bra hanterat med hotshotsen under sittningen
Dammsugare borta och inga kvastar är en tragedi, hur fan tänker man
när man norpar dammsugaren mer än över en helg? Följs upp till
studiesocialt råd.
Toaletterna verkar ha blivit vandaliserade under/efter sittningen.
Barpersonal fick en drink kastad på sig
Tre pers som blev tvungna att gå hem, istället för att en person var
tvungen att sluta dricka alkohol
Mjöl är en kass idé
6.2.2.

Mästarpub - Mästarna 17 januari
Det gick bra

Tack till alla som hjälpte till
6.2.3.

6.3.

6.4.

Försäljningssiffror TOMP
Når inte upp till de tidigare satta målen i nuläget. Get better, mer PR,
pusha specifika varor.

Kommande event
6.3.1.
Första ordinarie puben, 24 januari
Datum för KMR-sittning
Kolla upp till MR #3

7.

Övriga frågor

8.

Kommande händelser
Öråd torsdag 2017-01-19

9.

Mötets avslutande
17:38
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