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1. Formalia
1.1 Mötets högtidliga öppnande
Traditionsmästare Jack Enhorn förklarar mötet såsom öppnat klockan 17:15

1.2 Val av mötesordförande
Jack Enhorn valdes till mötesordförande

1.3 Val av mötessekreterare
Oscar Frick valdes till mötessekreterare

1.4 Val av två justerare tillika rösträknare
Gustav Lundström och Mattias Hovebro valdes till justerare tillika rösträknare

1.5 Närvarande
Jack Enhorn, Oscar Frick, Mattias Hovebro, Martin Axelsson, Per Modin, Carl
Landberg, Joel Nilsson, Gustav Lundström,
Pavel Delgado, Emmanuel Mwaka, Johan Elander-Aman, Fredrik Niklasson,
Martine Selin, Henrik Olsson, Mikael Östberg, Peter Klerehag, Carl Brengesjö,
Tommy Marshall, Max Sutton-Wandin, Cesar Benulic, Niklas Wahlén och
Mikaela Franzén
Daniel Törnqvist och Daniel Uvehag anlände vid punkt [1.1]
Maria Magnusson och Alex Ellgren anlände vid punkt [4.4]

1.6 Adjungeringar
Inga adjungeringar utlystes

1.7 Mötets behöriga utlysande
Mötet fanns behörigt utlyst

1.8 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar

1.9 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom

2 Bordlagda ärenden
3 Mästarna informerar
3.1 Många jobbar i pubarna
Det är väldigt mycket folk som jobbar i pubarna varje gång, detta leder till att
många har uppfyllt sin arbetskvot. Mästarna hoppas att folk fortfarande känner
ansvar för att pubar och sittningar ska genomföras.

4 Beslut och diskussion
4.1 Marskalksmod för ovven
Enligt forumsundersökning är marskalksärm det populäraste alternativet. Mötet
finner att man i framtiden ska ha en marskalksärm som ovve-mod till TMEITs
marskalkar, i enighet med forumsundersökningen. Svart beslutas vara
bakgrundsfärg, trycket ska vara TMEITs officiella logga.

4.2 TMEITs logga
Mötet beslutar att den uppsättning av logotyper som Wilhelm Svenselius tagit
fram antas som TMEITs officiella logga. För loggan, se bilaga 1.

4.3 Arbets- och praokläder
Vi ska köpa arbetskläder. Wilhelm Svenselius ordnar med spreadshirt, så att vi
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har en standardmall för marskalkar med rum för vissa personliga modifikationer.
Praokläder kommer vara totalt enhetliga.

4.4 Budget 2010
Alkoholförsäljning och alkoholinköp ligger ungefär 30 000 kronor över förra
årets budget, då mästarna hoppas på förbättring och har sett en trend mot att
försäljningen ökar. Mötet godtar budgeten i sin helhet. För budget, se Bilaga 2.

5 Festformalia
5.1 Utvärdering av evenemang
Per Modin anser att TG bör börja tidigare, mötet avslår pga att man får vänta
länge på att pubar ska öppna på Valhallavägen om man skulle öppna sittningen
tidigare.
Joel Nilsson undrar varför OvveGasquen började 17.00 istället för 18.00, det gör
alla andra också.
Skräckpuben var bra, då användes det dessutom rekvesitapengar.
Alex Ellgren anser att maten varit dålig, trots att hon erbjudit hjälpa till med
recept. Mästarna önskar mer engagemang för att laga bra mat,det påpekas också
att man inte ska tveka att ta hjälp för gourmetmarskalk, även när det känns
onödigt.

5.2 Kommande evenemang
5.2.1 Barnförbjudet
Diskussion kring att sittningen är fullsatt och hur man skulle kunna lösa det för
medlemmar i TMEIT som vill gå, då de är bortprioriterade i
marskalksittningssammanhang. Mötet finnar att TMEIT:are för nöja sig med
eftersläppet och att förfesta i baren till det att sittningen är över.
5.2.2 Internsittning
(Omlagd till fredag 27:e november. Joel Nilsson uttrycker att han vill flytta till
lördagen, mötet ger avslag då det skulle krocka med ett evenemang från media
klubbmästeri.)
Efter ytterligare diskussion omläggs den återigen till 4:e december.

5.3 Besökta fester
5.3.1 GDS
Sammanfattningsvis en relativt misslyckad sittning.

5.4 Kommande fester
Här orkade Herr Sekret(erare) inte föra protokoll.

6 Avslutande formalia
6.1 Övriga frågor
6.1.1 JunkVraq
JunkVraq har glömt att beställa märken till barnförbjudet. Medaljer eller
expresstillägg på märken? Mötet finner att märken är bättre.
6.1.2 Finsittning
Mötet verkar vara intresserade av att ha en finsittning. Det bör läggas in i
budgeten och läggas till i verksamhetsplanen till nästa år, ändra övrig sittning
till "finsittning".

6.2 Mötets högtidliga avslutandet
Mötet förklaras högtidligt avslutat av mötesordförande tillika Traditionsmästare
Jack Enhorn.
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Bilaga 1 – Logga

TMEIT
ÖRÅD 3
2010-11-09 KL. 17:15
Bilaga 2 – Budget
Ut
Alkoholförsäljning

In
kr 235,000.00

Alkoholinköp

kr 180,000.00

Arbets- och praokläder

kr 7,500.00

Bar- och kökstillbehör

kr 8,000.00

Ettans Gasque

kr 2,300.00

KMR avgift

kr 1,300.00

Förbrukningsmateriel

kr 2,000.00

INsup HT10

kr 3,000.00

INsup VT10

kr 3,000.00

Intern representation

kr 15,000.00

Märken

kr 5,000.00

kr 5,000.00

Marskalksittning HT10

kr 3,000.00

kr 2,400.00

Marskalksittning VT10

kr 3,000.00

kr 2,400.00

Mötesfika Mästarråd

kr 3,000.00

Mötesfika Öråd

kr 3,000.00

Övrig gasque

kr 2,000.00

kr 3,000.00

OvveGasque

kr 3,000.00

kr 3,000.00

TemaPubar

kr 9,100.00

kr 7,000.00

TentaGasque I

kr 2,000.00

kr 3,000.00

TentaGasque II

kr 2,000.00

kr 3,000.00

TentaGasque III

kr 2,000.00

kr 3,000.00

TentaGasque IV

kr 2,000.00

kr 3,000.00

kr 3,000.00

Tillfällig förändring av
alkoholtillståndet

kr 1,500.00

TisdagsPubar

kr 35,000.00

Trycksaker

kr 3,000.00

kr 40,000.00

Serveringstillstånd +
Utbildning (STAD)

kr 7,000.00

Övrigt kr 5,000.00
SUMMA

kr 312,700.00

kr 312,800.00
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_________________________
Mötesordförande - Jack Enhorn
_________________________
Mötessekreterare - Oscar Frick
_________________________
Justerare - Gustav Lundström
_________________________
Justerare - Mattias Hovebro

