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Mästarråd #5
2017-04-27, Kl. 17.00, G301
1.

Formalia
1.1.
Mötets öppnande
Traditionsmästare Anton Jernberg förklarade mötet öppnat 17:05
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

1.6.

Närvarande
Anton Jernberg, Erik Pettersson, Felix Jontegen, Marcus Saastamoinen,
Niclas Damström

1.7.

Adjungeringar

1.8.

Föregående protokoll
Lades till handlingarna

1.9.

Fastställande av föredragslista
Mötet fastställde föredragslistan

2.

Rapporter
2.1.
PubMästare
Tapparna har varit knasiga, de har lagats, nu skummar de inte längre.
Termostaten i kylaggregatet var trasig och har nu ersatts.

3.

Inkomna motioner och Interpellationer
Inga inkomna

4.

Förslag på propositioner
Inga aktuella

5.

Beslut

6.

Diskussionsfrågor
6.1.
Uppföljning av event
6.1.1.
KF-sittning
Varna Spice för Simon Koller nästa gång.
6.1.2.

6.2.

Valborgspubrundan
Sålde för runt 50-60 tkr, markant minskning mot fjolårets cirka 70 tkr.
Märkesbeställningen blev väldigt rörig, beställ till minst en vecka i
förväg.
Antal besökare verkade vara lägre än tidigare år, vad det beror på är
oklart men misstänks vara strul med bussar/antal pubar som hade
öppet tidigt.
Antal arbetare var bra, 8 per mästeri ger stora möjligheter att bytas av,
avlasta, och ha fullgod täckning på alla stationer. Mycket försäljning i
stötar, genomsnittlig belastning var relativt låg.
Funkade någorlunda bra med bar i DJ-båset, lite knepigt med
höjdskillnaden, och den står lite off runt hörnet. Bättre vore att ha den
direkt synlig från ingången. Typ vid scenen.
Vore jättenice att kunna flytta DJ-båset med pallyften.
Ha kortläsare i ALLA barer, gargantuansk miss att inte ha det. QMISK
var ansvariga för kassorna men beställde bara en extra kortläsare.
Jobbigt för alla parter att inte ha det.

Kommande event
6.2.1.
Öråd 4 maj
6.2.2.

Kistakampen 5-7 maj
What even, Kläng förihelvete
Splittar kostnaden för Osqvik med de andra två inblandade parterna.
Liten summa som deltagaravgift per dag
Öl-nail-my-waifu som lek (???????)
Plankhäv?

(Osqviks)Vatten-vodka-vinäger?
Spice skickar ut info
6.2.3.

Kolla Quarnevalen 13 maj
Fett lowkey det blir kul

7.

Övriga frågor

8.

Kommande övriga händelser

9.

Mötets avslutande
Mötesordförande Anton Jernberg förklarar mötet avslutat klockan 17:57
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