TMEIT Nämndemöte 2007-02-21
Närvarande (prao): Tommy Månström, Wilhelm Svenselius, Pauline Gustbée, Dain Nilsson,
Michael Almér, Simon Öhman, Johannes Nordkvist, Therese Åkerlund, André Hallan, Henrik
Mårtensson, Carl Landberg, Maria Mosesson, Viktor Nyström, Patrik Cederlöf (20 min sen).
1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
1.2 Val av mötesordförande
Tommy Månström valdes till mötets ordförande
1.3 Val av mötessekreterare
Wilhelm Svenselius valdes till mötets sekreterare.
1.4 Val av justerare/rösträknare
Carl Landberg och Henrik Mårtensson valdes till justerare/rösträknare.
1.5 Adjungeringar
Samtliga närvarande prao adjungerades.
1.6 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
1.7 Godkännande av föredragningslistan
Mötet godkände föredragningslistan.
2 Fester
2.1 Internfest
Tommy föreslog en internfest fredagen den 23:e mars, dvs efter tentaperioden.
2.2 Tentagasque
Då nästkommande tentapubrunda, likaledes eventuell TentaGasque, krockar med den inplanerade
Patriksittningen på NF samma datum (den 17:e mars), diskuterades huruvida det över huvud taget
skall hållas någon TentaGasque i vår.
Mötet beslutade att ställa in TG3 den 17:e mars. Om Patriksittningen på NF samma datum behöver
hjälp att jobba kan TMEIT därmed bistå med villig personal.
2.3 Invigning av pub
Tommy föreslog tre separata pubinvigningsfester: En allmän för IT/ME, en marskalksittning och en
internfest (TMEIT), alla tre på samma helg. TMEIT skulle alltså jobba två dagar och sedan festa
loss den tredje.
Det diskuterades huruvida man skall sätta ett preliminärt datum då puben skall vara klar (och fester
hållas). Valborgspubrundan den 28:e april krockar en smula med eventuella festplaner, vidare finns
det en osäkerhet avseende när lokalen faktiskt blir klar – något som TMEIT inte rår över.
Mötet beslutade att inte sätta något preliminärt datum för festerna.
Det meddelandes från styrelsehåll att den första sittningen skall vara ”lite finare”, dvs inte overall

utan vårdad klädsel. Detta för att locka fler av de vanliga studenterna till sittningen. Vidare
meddelandes att marskalksittningen skall ha tema ”pirat”. Märke behövs endast till
marskalksittningen, att framställa detta ankommer på Junkmarskalk (Henrik).
2.4 Valborgspubrundan
På Valborgspubrundan, den 28:e april, kommer rundan att inledas med en trio pubbar (DISK,
TMEIT, QMISK) i Kista som öppnar kl 13:00. Efter avslutad runda i Kista skall bussar förflytta
deltagarna in till stan och de andra pubbarna. Sektionslokalen måste alltså vara klar till detta datum,
för att vi skall kunna hålla någon pub. Temat för vår pub skall vara ”safari”.
Vi skall också hitta på någon form av rolig tävling för besökarna. Mötet beslutade att ha
gummibjörnshäv: Deltagaren skall proppa in så många gummibjörnar som möjligt i munnen och
samtidigt säga hur många han har. Flest björnar vinner.
2.5 Kistakampen 2007
Denna skall vi anordna då någon (inga namn nämnda) vann den förra året. Tävlingen kommer att
vara antingen fyllebrännboll eller ”rysk julafton” beroende på väder. Föreslagen plats är Kista IP
eller Järvafältet, samt att grillning arrangeras i samband med arrangemanget. Mer information när
tid närmar sig.
3 Sektionslokalen
3.1-3.2 Vad behövs?
Mötet tog fram följande lista på saker som måste köpas in till baren:
















Spis (ersätter den patetiska spisen som finns nu)
Kylskåp (fler)
Frys (fler)
Lagerhyllor
Ölkylar (Carlsberg)
Servis: Ölglas, övriga typer av glas, bestick, tallrikar
Köksutrustning (mer och fler)
Diskmaskin (modell större)
Bord, stolar för 60-70 personer
Bartillbehör, kökstillbehör, drinktillbehör (pinnar etc)
Ismaskin, toastmaskin (låg prio)
Sprit!
Brandsläckare (från förvaltningen)
Ljud, ljusutrustning
Kaffebryggare (större)

3.3 Vem fixar vad?
Punkten diskuterades men inget beslut fattades.
4. Inval
Mötet diskuterade vilka prao som är aktiva, respektive vilka som inte är det, och vilka som kan
väljas in. Detta resulterade i följande lista:
Närvarande prao:
Michael Almér (jobbat på julTG och dammiddag)
Simon Öhman (jobbat på galleriaköksfesten och julTG)
Johannes Nordkvist (jobbat på galleriaköksfesten)
André Hallan (jobbat på galleriaköksfesten)

Viktor Nyström (jobbat på galleriaköksfesten och julTG)
Ej närvarande prao:
Erik Rålenius (jobbat på nätverksmiddag)
Isak Färnlycke (jobbat på nätverksmiddag)
Joel Nilsson (jobbat på internfesten)
Viktor Tullgren (har aldrig jobbat)
John Petroff (har aldrig jobbat)
Patrik Kosonen (jobbat på galleriaköksfesten)
Prao som är inaktiva och skall tas bort:
Andreas Hemmingsson
Mikael Grönmark
Olle Lundberg
Mötet beslutade att välja in Michael Almér, Simon Öhman och Viktor Nyström som marskalkar i
TMEIT. För att plocka in fler prao skall ett till inval hållas före sommaren.
Webbmarskalk (Niklas, ej närvarande) uppmanas uppdatera hemsidan för att reflektera det
ovanstående.
5 Övriga ärenden
5.1 Övriga frågor
Mötet hade inga övriga frågor.
5.2 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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