TMEIT Styrelsemöte 14/4 2008
Mötet öppnade 17:15
Ordförande: Simon Öhman
Sekreterare: Jack Enhorn
Närvarande: Simon Öhman, Joel Nilsson, Erik Lundberg, Tommy Marshall, Michael Almér, Dino
Strömberg, Ludwig Östlund, Jack Enhorn
Erik rapporterar:
Rapport från marshalksittning 12/4 (Heaven and Hell). Lyckad sittning utan tillbud. Gästerna var nöjda.
Rookie pub imorgon (15/4) fyra prao jobbande.
Förslag om arbetslag. Vissa vill inte arbeta om inte en viss kompis arbetar. Bättre bokningsystem
kommer att införas till höst ändå.
Tommy rapporterar:
Tommy och Neg ska samarbeta med hemsidan.
Michael:
Alkoholtillståndet kräver bättre rapportering.
TMEIT har för tillfället bra ekonomi.
Räkning för stolen som gick sönder på insupet landade på 1500:
Uffe:
Budget för tallrikar behövs. Diskställ, kökshandukar och mer köksutrustning behövs.
Dino:
TG märke är på G.
Andrei:
Inget att rapportera. Barbygget förväntas fortfarande vara färdigt innan den 21 Maj.
Allmänna önskemål:
Fler ölsorter: Old Empire, Corona, Innis & Gunn
Undersöka möjligheter till kylar under baren och priser på billigt kassaskåp.
Fråga Carlsberg om: förkläden, drinkliststativ, krittavlor och glas.
Fast pris på drinkar utan påslag för groggvirke som vi har idag.
Föreslagna lösningar:

Centiliter pris + 10kr (eller annat pris)
Prislista på alla drinkar
Taget beslut efter omröstning: Centiliterpris + groggvirke(7:)
Omprogrammering av kassa: shift + export(t.ex) för marshalkpris istället för att skriva priset själv.
Sektionsdrink:
Förslag 1: Ctrl + Alt + Del (3 shots) + märke
Mötet gillar!
Förlag om internsittning för komponering av Ctrl + Alt + Del.
Förslag 2: Pirat relaterad drink.
Internsittning:
Raida Qmisk. Ta med mat och springa dit. Förslag av mat är gurkbåt, rostbiff och bigpack glass till
efterrätt.
Datum: ? behöver planering.
Väntar med att raida Qmisk den här terminen och ta en internsitting i Elysium istället.
Omtentagasque:
Väktar rapport: utomstående har varit i skolan och stulit/vandaliserat. Arbetande bör hålla ögonen
öppna.
Förslag: Styra upp planering av gasquer. Planeringsmöten för alla som ska arbeta innan.
Kista kampen:
Under vanlig pub. Tisdagen den 22/4.
BrainIT pub:
Vill bjuda på (troligtvis grillad) mat. Har inte fått ordentligt svar än, svar förväntas snart.
Ev. Drinkbiljetter(som ska vara betalad av BrainIT), föranmälning krävs.
Lämplig ersättning att vi inte säljer mat har diskuterats.
Beslut: Bestämma priser för företag som vill anordna aktiviteter i ansluning till pub (generellt):
Alltid ett pris men storleken varierar fall till fall men priset skall ha en ungefärlig riktsumma.
Pris fastställs på styrelse möte eller presidiet om ett styrelsemöte inte kan genomföras snabbt.
Riktvärde för företagspubar:
Förslag:
3000:
5000:
Beslut:
3000: skall bli våran riktsumma
Fullstrike:
Energidrycker och juicer. Erbjudande om att köpa deras produkter.

Fullstrike har ev. föreslagit en pub hos oss där de bjuder på mat och deras produkter.
Broschyr skall beställas och diskuteras vidare.
Ludwig lämnade mötet 18:51.
Erik lämnade mötet 19:10
Nästa möte: Kallas till
Mötet avslutades 19:16

