
Protokoll Meskalins styrelsemöte 070226 
 
Närvarande: 
Emilia Hamilton-Fergusson, Marie Fredriksson, Jonas Franzen, Niklas Modess, 
Johan Ottosson, Emma Lind, Henrik Elmqvist, Anton Carlsson, Christian Evald 
 
§1 Mötets öppnande 
 Emilia förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna 
 
§2 Godkännande av dagordning 
 Efter tillägg av §6 godkände mötet dagordningen 
 
§3 Val av justerare 
 Mötet föreslog och godkände Anton Carlsson som justerare. 
 
§4 Skrivelser 

Endast tidningen Journalisten hade inkommit till styrelsen och denna lades till 
handlingarna. 

 
§5 Rapporter 

Jonas rapporterade om besök på SPiiK:s årsmöte. Där diskuterades 
omorganisationen och den förestående sammanslagningen. Det blev tydligt att 
det inte handlar om att Meskalin kommer att utökas utan att det är fråga om 
något helt nytt där SPiiK skulle föredra att förbli så självständiga som möjligt.  
Mötet gav även Emilia och Jonas en chans att prata med den nya styrelsen för 
SPiiK på ett avslappnat sätt och inleda kontakter för framtiden. 
 
Anton har kontaktat Curlie men inte fått något svar än. 
 
Niklas rapporterade att Meskalins nya hemsida är klar och ligger uppe på 
karen.hik.se/meskalin sedan fredagen 23/2. 

 
§6 Inval av adjungerade 

Efter upptäckten att styrelsen har befogenhet att välja in personer i styrelsen 
utan röstning på medlemsmöte valdes de tidigare adjungerade in. 
Detta innebär att 
Henrik Elmqvist (PIK06) är ledamot tillika representant i 
arbetsmarknadsutskottet,  
Anton Carlsson (PIK06) är ledamot tillika representant i internationella 
utskottet och 
Emma Lind (MEP06B) är sekreterare. 

 
§7 Omorganisationen 

Omorganisationen diskuterades men man kom återigen fram till att mycket 
fortfarande är för oklart för att något ska kunna beslutas.  
Nollningen till hösten kommer att vara gemensam men vi måste veta mer för 
att kunna diskutera fram något konkret. 
 
Mötet beslutade att skicka Johan, Jonas och Emilia till ett möte med 
representanter från SPiiK den 13/3.  



 
 
§8 Sexmästaren har ordet 

Johan berättade att Kaktusgalan är bokad till 8 maj och målet är att det ska bli 
en fin sittning i riktig röda mattan-anda.  
Johan och Christian kommer att tillsätta en kommitté för planering av galan. 
Kommittén kommer att bestå av tio personer och ansökningsmöjligheter 
kommer att skickas ut nästa vecka. Sexmästeriet själv kommer mest ha 
övervakande funktion i planeringen då den sammanfaller med planeringen av 
höstens nollning. 
 
I övrigt sa Johan att han kommer försöka planera en del evenemang då 
Meskalin tidigare haft lite ont om sådana. Till exempel finns det idéer om 
fester, lekar och liknande på Sjösjukan.  
Sexmästeriet mottager gärna förslag på evenemang, stora som små, som kan 
anordnas under året.   

 
§9 Mötesplan 

Nästa möte blir 5 mars 15.30 och kommer främst att handla om nollningen och 
sammanslagningen. Detta inför mötet med SPiiK den 13 mars. 
Efter det blir det ett möte 14 mars 12.30. 
Därefter kommer mötesplaneringen att ske löpande. 

 
§10 Befattningsskrivningar 

De befattningsbekrivningar vi har är något oklara och finns i stadgarna, där de 
inte bör vara. Därför vill vi ha dem förtydligade. Mötet beslutade att Jonas ska 
ta fram SPiiK:s befattningsbesrkivningar och anpassa dem till oss inför nästa 
möte. 

 
§11 Kontoret 

Vi får en extra nyckel till kontoret. Mötet beslutade att denna tillfaller vice 
ordförande. 
Vi ska försöka organisera kontoret lite mer med hjälp av nyinförskaffat 
kontorsmaterial. 
De nyinvalda i styrelsen ska läggas till på kontorstidslistan. Det beslutades att 
vi även ska vara två i taget under kontorstid (tisdag och torsdag 12-13). Detta 
ordnas av sekreteraren, enligt stadgarna. 

 
§12  Mötesdatum 
 Se paragraf 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§13 Övriga frågor 
Vi kommer att ha en kick-off för den nya hemsidan i C-trappan måndag 5 mars 
mellan 12 och 13.  
Mötet beslutade att Jonas och Anton fixar fika att bjuda på under denna. 
 
Mötet beslutade att Jonas skriver en kort text om sammanslagningen som kan 
läggas upp på hemsidan. 
 
Jonas berättade att förutom en överraskande slant från kåren som troligen är 
medlemsavgifter, är ekonomin oförändrad och god. 

 
 
§14 Mötets avslutande 
 Emilia förklarade mötet avslutat. 
 
 
 


