Sektionen för Informations- och Nanoteknik
TraditionsMEsterIT
Kistagången 14,
164 40 Kista
insektionen.se

Mästarråd #7
2017-07-09, Kl. 13.00, Kistan
1.

Formalia
1.1.
Mötets öppnande
Traditionsmästare Anton Jernberg förklarar mötet öppnat kl. 13.03
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
Marcus Saastamoinen

1.6.

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

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
Föredragslistan fastställdes av mötet.

2.

Rapporter
Inget att rapportera.

3.

Inkomna motioner och Interpellationer
Inga inkomna

4.

Förslag på propositioner
Vraqkrav mm. - Börjar med diskussion på öråd #3, för att få underlag till en
proposition.

5.

Beslut
5.1.
Inkomna Vraqansökningar
5.1.1.
Simon “Scatman” Jansson
Bifalles

6.

Diskussionsfrågor
6.1.
Uppföljning av vårens event
Generellt:
Gör inspring (flera inspring per kurs som går under perioden det är
fredagspub), bjud in folk på facebook (om ALLA i TMEIT gör det nås kritisk
massa fort), stora tydliga posters, sprid info till andra campus.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

TentaGasque #2 - rolig sittning, bra med tydligt och genomgående
tema. Se till att föregående års PubMästare beställer alkohol i
förväg så att det finns.
Midvinterblotet - bättre nivå än tidigare år, beställdes för mycket
mjöd även i år, köp max 11 fat, det går inte år mer. Tallrikar och
glas tar på tok för mycket plats, måste finnas ett bättre ställe att
förvara allt på.
TentaGasque #3 - ganska lite folk, märktes att bristande PR ger
dåligt utslag, måste bli bättre på det, ska skapa en PR-mall för
event.
Pensionärssittningen (TMEIT KMR) - blev DISK-internfest, locka
bredare utbud av mästerier nästa gång. Dubbla
huvudrättsserveringar blir jobbigt, men köket löste det. Och de
sittande blev glatt överraskade, efter besvikelsen som var den
första omgången.
Valborgspubrundan - bra med nya coola märken, kolla på att
skaffa sponsorer för eventet, det kom markant färre besökare än
tidigare år vilket troligen beror på hur bussarna var planerade och
det fanns en till pub i det tidslot som Kistan hade. Kistan fick bra
betyg av besökarna. Kortläsare behövs i ALLA barer, men QMISK
beställde bara en extra.
Valborgsfamiljen är asjobbiga att ha att göra med, räkna med att
de fuckar upp något för er.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.
6.1.10.

6.2.

Bratfredagspuben - gjordes knappt reklam för, dåligt deltagande.
Det måste finnas en ytterst ansvarig för eventen, QMISK svåra att
jobba med, och skickar ofta inte så många de ska; räkna med att
det behöver vara en ansvarig från TMEIT som chefar över allt.
Kistakampen - gick som förväntat, dålig planering och ingen
support från varken DISK eller QMISK (som dessutom var de som
skulle arrangera det). Dålig alkoholnivå på flera deltagare från
QMISK/DISK, förväntat, ingen från TMEIT som gick över gränsen.
Dålig idé att ha KistaKampen på Osqvik, speciellt med två
övernattningar.
QuarnevalenINternfesten - gick bra att kolla på Quarnevalståget,
lite knepigt att samla dagiset TMEIT men löste sig till slut.
Maten var lagom oinspirerad men motsvarade ambitionsnivån på
det hela, vilket också gåtts ut med i förväg.
Fantastiskt jobb av Emelie och Sinom med schlagertemat, bra och
rolig grej att ~tvångsuppmuntra folk att gyckla på INternfester.
Absolut Gotland - kan vara bra att ha nån annan än en mästare
som bokningsansvarig för TMEIT-laget.
TentaGasque #4 - Många DISKare, kräver mycket mycket mycket
mer PR.

Kommande event
6.2.1.
Öråd #3 7/8 18:00
Generellt inför hösten, specifikt inför mottagningen, diskussion om
arbetskrav för att vraqa / förbli aktiv.
6.2.2.

Marskalkskollegium 7/8
Inför spuin, efter örådet.

6.2.3.

Spuin 27/8
12:00 - ~17:00, chillparty, skolan börjar dagen efter, lättare mat
kring 15-16.

6.2.4.

Mottagningen - Augusti
Koppla in side-kylarna i GOD tid innan de ska användas.

6.2.4.1.

Pub 14/8
En helt vanlig “tisdagspub”, no fuzz

6.2.4.2.

Labbgasque 15/8
Ha lite genomgång under gyckelstugan med n0llan så att de
får veta hur sittningar/barer funkar, snacka med eventuella
minderåriga om hur obra det är att de får i sig alkohol.
Labbgasquetema, finns provrör, rockar, skyddsglas,
ljusstavar mm. Skaffa coola grejer typ kolsyreis etc.
Se till att det finns byggplast+papp att lägga på phöz bord.

Phöz får sedvanlig hög med tacos.
6.2.4.3.

Saffaraj 16/8
Drinkblandning med slumpade ingredienser, vi får börja
rekrytera folk då -> ha praoformuläret, och återkoppla
snabbt som fan efter det.

6.2.4.4.

Sektionspresentation 17/8
Stort fokus på vad man får ut av att vara med i TMEIT, att vi
har bättre retention på våra marskalkar (bränner inte ut
sig), att det är lugnare tempo och stort möjlighet att planera
sin egen tid (funkar att plugga och mästerista parallellt).
Tillgång till köket/kistan, lär dig laga mat, får vara med på
massa coola grejer typ öl/whiskyprovningar mm.
Pluggkompisar - speciellt tvärs årskurser. Jobba i team och
projekt, STAD-certifiering (GER JOBB, SE 100%!!!),
meriterande när man ska ut i arbetslivet - fantastiska
kontakter inom IT-branschen (GER JOBB!)
Sjukt kul!!!!1!

6.2.4.5.

Pub 22/8
Kanske blir till en sittning istället, annar no fuzz tisdagspub

6.2.4.6.

Spuin 27/8
12:00 - ~17:00, chillparty, skolan börjar dagen efter, lättare
mat kring 15-16.

6.2.4.7.

Nollepubrundan 31/8
Stå i nymble och sälja spiken och sockerdricka, (okanagan?)

6.2.4.8.

Temadagssittning 2/9
Vet inte ens om det blir av, temat för dagen är helt okänt
men ryktas vara hollywood/filmtjosan????????

6.2.4.9.

Jobba nån nollegasque???
Noll info ggwp mottagningen.

6.2.4.10.

Praomöte 11 september 18:00
Sätt alla ner i tio minuter med hård info, repris på
sektionspresentationen, berätta hur allt funkar mer
ingående, arbetslagsledare spikade för hösten och
presentera dem, därefter chill i Kistan och mingla prao och
äldre. (Lekar)
Mat: se till att det finns tydliga direktiv för how do mat, din
mamma jobbar inte på INternfester.
Se till att det finns dricka till alla.

7.

Övriga frågor

8.

Kommande händelser
8.1.
Mottagningen
Se 6.2.4

9.

Mötets avslutande
TraditionsMästare Anton Jernberg förklarar mötet avslutat kl. 15.33

____________________

____________________

Anton Jernberg

Erik Pettersson

Mötesordförande

Mötessekreterare

Chairman of the Meeting

Secretary of the Meeting

