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1
1.1

Formalia
Mötets öppnande

TraditionsMästare Simon Öhman förklarade mötet öppnat klockan 17:15.

1.2

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Simon Öhman.

1.3

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes vice TraditionsMästare Joel Nilsson.

1.4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Niklas Söderlund och Anna Berglund.

1.5

Närvarande

Totalt
16
röstberättigade
medlemmar
närvarande
vid
mötets
öppnande:
Adam Eriksson, André Hallan, Andrei Popovici, Anna Berglund, Dain Nilsson, Dino Strömberg, Erik Lundberg, Erik Rålenius (punkt 6) Farrokh Atai, Jack Enhorn, Joel Nilsson, Ludwig
Östlund, Maria Mosesson, Niklas Söderlund, Pauline Gustbée (punkt 6), Peter Hamberg (punkt
2), Simon Öhman, Therese Åkerlund och Tommy Marshall.
Totalt 2 icke röstberättigade medlemmar (prao) var närvarande vid mötets öppnande:
Per Modin och Joyce Wong.

1.6

Adjungeringar

Inga adjungeringar.
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Mötets utlysande

Nämndmötet fann att mötet var behörigt utlyst.

1.8

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan några ändringar.

1.9

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

2

Ändring av stadgarna

Peter Hamberg anlände till mötet och totalt 17 röstberättigade medlemmar var närvarande.
Stadgarna (v. 1.4.5, 2008-01-31) röstades igenom för andra gången och i sin helhet.
Punkten justerades omedelbart av mötet.

3
3.1
3.1.1

Evenemang
Heaven & Hell
Information

Simon informerade lite kort om att det är vårens marskalksittning hos TMEIT och att den är
lördagen den 12 april.
Joel lovade att internanmälningar kommar tas upp på forumet i slutet av veckan.
3.1.2

Arbetar

En till två personer till som kan arbeta behövs. Adam Eriksson ställde upp.

3.2
3.2.1

Valborgspubrundan
Information

Simon hänvisade till forumet.
3.2.2

Ansvarig

Lukas Grimfors. Eventuellt kommer det krävas någon annan precis vid öppnandet klockan
12:00.
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Arbetar

Ingen på mötet anmälde sig frivilligt att arbeta.
3.2.4

Tema

Årets tema på Valborgspubrundan är Förenta Nationerna och pubarna skall vara olika länder.
TMEIT kommer att vara Kina. Diskussioner om detta förläggs till forumet.
3.2.5

Mat

Mat under puben diskuterades. Bland förslagen fanns nudlar samt ris och vårrullar.
3.2.6

Lek

TMEIT skall ha en lek under puben. Diskussioner om denna förläggs till forumet.
3.2.7

Lekansvarig

Tian-lin Gu.

3.3
3.3.1

Kistakampen
Information

Simon gav en kort sammanfattning av vad Kistakampen är. Då TMEIT vann den förra året så
är det vi som skall anordna den i år.
3.3.2

Ansvarig

Mötet beslutade att köra Kistakampen under en vanlig TisdagsPub. Således är ansvarig på den
puben även ansvarig för Kistakampen.
3.3.3

Arbetar

Eftersom Kistakampen kommer vara under en vanlig TisdagsPub är det den personalen som
hjälper till.
3.3.4

Lekar

• Caps
• Ölhäfw
• Quarter
• Ballongtramp
• Dragkamp
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• Dragkamp
• Säckhoppning
3.3.5

Lekansvariga

Farrohk Atai och Ludwig Östlund är ansvariga för lekarna.

3.4

Internsitting 2 VT08

Mötet beslutade att QMISK skall våldgästas. Styrelsen ålades att utarbeta ett förslag på hur
detta skall gå till som innefattar tid och datum.
3.4.1

När

Se punkt 3.4.
3.4.2

Ansvarig

Kommer ej behövas.
3.4.3

Arbetar

Kommer ej behövas.

3.5
3.5.1

Pubar
Datum

Joel informerade om att återståede datum för TisdagsPubar är: 8/4, 15/4, 22/4 och 13/5.
3.5.2

Teman

Brain IT är intresserade av att sponsra och vara med på en pub för att få kontakt med studenter.
Då inga fler förslag på teman dök upp så hänvisades det till forumet för fortsatta diskussioner.
3.5.3

Ansvariga

Ingen ställde frivilligt upp som ansvarig för någon pub.
3.5.4

Arbetar

Farrokh Atai och Per Modin kunde arbeta någon pub så de ombads att vända sig till en Mästare
med förslag på datum.
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Information
Klubbmästarrådet

Simon berättade lite kort om KMR och att det inte har diskuterats så mycket mer utöver Valborgspubrundan och festutvärderingar.
Joel påpekade att det fortfarande arbetas på att Stockholms studenter skall kunna gå under ett
och samma alkoholtillstånd i framtiden.

4.2

Styrdokumenten

Simon informerade om att det till varje pub/fest finns styrdokument som skall följas, fyllas i och
undertecknas och tryckte på att det är väldigt viktigt för att allt ska skötas och fungera så bra
som möjligt.

4.3

Barbygge

Andrei Popovici gav statusrapport på barbygget i egenskap av vice Lokalnämndsordförande. Det
som står först på tur är stängningsanordning för baren med tillhörande dörr och lås.
Ludwig Östlund kommer i egenskap av GorumetMarskalk hjälpa Tommy Månström (Lokalnämndsordförande) med planerandet av kökets tänkta ombyggnation.

4.4

Arbetsschema

Joel informerade om att arbetsschema finns på internet och hänvisade till forumet för adress.

5
5.1

Val
vice JunkMarskalk/JunkPrao

Till vice JunkMarskalk valdes Dain Nilsson.

5.2

PubMästare

Till PubMästare valdes Erik Lundberg.

5.3

SkriptMästare

Till SkriptMästare valdes Jack Enhorn.
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Grafisk profil - Dino Strömberg

Pauline Gustbée och Erik Rålenius anlände till mötet och totalt 19 röstberättigade medlemmar
var närvarande.
För Dinos presentation se Bilaga 1.

6.1

Typsnitt

Det beslutades att förslag ett (1) skall vara TMEIT:s standard typsnitt.

6.2

Logotyp

Förslaget på logotyp uppfattades som tråkigt och JunkMarskalk Dino ålades att arbeta vidare
med det.

6.3

Tröjor

Det beslutades att pikétröjor skall användas.

6.4

Märken

Det beslutades att förslag ett (1) skall bli marskalksmärke med den modifieringen att Anno skall
läggas till.
Det beslutades att förslag två (2) skall bli wraquemärke.
JunkMarskalk ålades att göra Anno mer stiliserat.

6.5

Medaljer

Det beslutades att bronsmedaljer skall användas och att dessa endast skall göras till TraditionsMästare och vice TraditionsMästare.

6.6

Maskot

Maskot i form av en stor pappegoja ansågs vara en mycket bra idé. Har en person som är villig
att sy åt oss mot ersättning. Men beslut sköts på framtiden då ekonomin från fjol ej är färdig
än.

7
7.1

Övriga frågor
Namnge nämndmöte

Joel tyckte att det behövdes något spexigare att kalla nämndmöten för.
Efter diskussion beslutade mötet att det skall kallas för Öråd.
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Tjejer

Anna Berglund informerade om att JF kommer ha Dammiddag den 18 april.

7.3

OmTentaGasque

Det fanns intresse av att anordna en OmTentaGasque. Det beslutades att detta i så fall skall
styras upp på forumet.

8

Mötets avslutande

Simon Öhman avslutade mötet klockan 18:30.
.........................................................................................
Simon Öhman - Mötesordförande
.........................................................................................
Joel Nilsson - Mötessekreterare
.........................................................................................
Niklas Söderlund - Justerare
.........................................................................................
Anna Berglund - Justerare
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