
Protokoll Meskalins styrelsemöte 070305 
 
Närvarande: 
Emilia Hamilton Fergusson, Marie Fredriksson, Jonas Franzen, Johan Ottosson, 
Emma Lind, Henrik Elmqvist, Anton Carlsson, Christian Evald 
 
§1 Mötets öppnande 
 Emilia förklarade mötet öppnat 
 
§2 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkände en något informell dagordning. 
 
§3 Val av justerare 
 Mötet föreslog och godkände Christian Evald som justerare. 
 
§4 Skrivelser 

Efter kick-off:en för hemsidan hade det inkommit en del mer eller mindre 
seriösa förslag i vår förslagslåda. De rörde bland annat priserna i Brofästets 
bistro. Mötet beslutade att Emilia och Jonas skulle diskutera ett eventuellt 
avtal i form av studentpriser med prefekten. 

 Dessutom fanns det förslag på fler temakvällar på Sjösjukan. 
Utöver det efterfrågades rapporter från de olika utskotten som Meskalin sitter 
med i på hemsidan. 
 
Das Papier hade kommit in till kontoret och där informerades bland annat om 
pedagogpriset 2007, Akademibokhandelns bokstipendium, Studio 54-tema på 
Corehouse och en buggkurs. 

 
§5 Rapporter 

Kick-off:en för hemsidan där vi bjöd på fika blev lyckad. 
 
Marie berättade att det snart är möte i utbildningsutskottet och att hon 
rapporterar mer efter detta. 
 
Emilia informerade om en styrelseutbildning som kåren anordnat. Den 
kommer att äga rum den 16-17 mars och Emilia återkommer med mer 
information efterhand som den skickas ut. 
 
Jonas och Emilia var på möte om den fysiska omorganisationen av högskolan 
torsdagen 1 mars. Omorganisationen kommer att innebära att cirka 350 
SPiiK:are kommer att flyttas till IMJs lokaler, som kommer att byggas ut på 
något sätt. 

 
§6 Befattningsbeskrivningar 

Jonas hade med sig de befattningsbeskrivningar som han modifierat något 
utifrån SPiiK:s exempel. Dessa gicks igenom punkt för punkt och ändrades för 
att passa Meskalins styrelse och dess befattningar.  
Beskrivningarna var uppdelade i respektive persons uppgifter och 
ansvarsområde och godkändes av mötet. 

 



§7 Omorganisationen 
De fysiska förändringarna som kommer att ske börjar redan i år i form av 
ombyggnationer. Däremot kommer inga studenter att byta lokaler förrän vid 
årsskiftet. Till dess kommer det vara en institution på två ställen. 
Mötet kom fram till att en gemensam styrelse inte kommer att vara aktuell 
förrän nästa år, men att vi kommer att utarbeta ett konkret förslag för nästa års 
styrelse att arbeta efter.  
Inför mötet med SPiiKs styrelse kom närvarande fram till att vi kommer att 
försöka få igenom att det ska vara en gemensam styrelse utan överstyrelse. 
Detta för att vi tror att det kommer falla sig naturligt efter en mer eller mindre 
gemensam nollning för de nya studenterna till hösten. 
 
Nollningen diskuterades lite och sexmästaren föreslog att den inte behöver 
vara helt gemensam, men att det bör vara någon/några gemensamma 
aktiviteter. 

 
 
§8 Sexmästaren har ordet 

Johan rapporterade att intresset för Kaktusgalan varit svagt hittills och att 
endast fem personer anmält sitt intresse för att vara med i festkommittén för 
denna. MEP-studenterna lyser med sin frånvaro bland de intresserade. 
Eftersom det behövs ett antal ”meppare” i kommittén föreslog Johan att vi 
skulle gå ut till MEP och informera direkt om vad galan var och att de behövs. 
Mötet beslutade att det var lämpligt att kombinera detta med en presentation 
av styrelsen i klasserna och att denna ”turné” skulle ta sin början tisdagen 6/3 i 
just MEP-klasserna. 
 
Som tidigare rapporterat ville Johan ha in förslag på aktiviteter som Meskalin 
kan anordna under våren. Styrelsen kom fram till en del förslag: 

 En Kaps gemensamt med SPiiK på Sjösjukan. Dels för att främja 
sammanslagningen och dels för att få insikt om hur en Kaps fungerar. 

 En Samslagssittning på Corehouse. Gemensamt med SPiiK och 
Design. Eventuellt med en del spex-aktiviteter och liknande. 

 Kanotrace med grillning och fest efteråt. Dock inte aktuellt förrän senare 
på våren på grund av vädret. 

 Brännboll i sann studentanda. 
Johan kollar upp möjligheterna för genomförande av dessa aktiviteter och 
återkommer.  
Mötet kom också fram till att fler förslag skulle efterlysas när styrelsen går ut 
till klasserna. 

 
§9 Kontoret 

Anton rapporterade en rensning på kontoret. Där hade dykt upp en del bisarra 
fynd, men nu är det bättre organiserat och alla i styrelsen har fått ett eget 
postfack på kontoret. 

 
 
 
 
 



§10 Övriga frågor 
Styrelsens ordinarie postfack har plockats bort på grund av att det anställts 
nya lärare som fått vårt postfack till sitt förfogande. Detta utan att det 
rapporterats till oss. Mötet beslutade att själv ställa dit ett nytt postfack så 
snart som möjligt. 

 
§11 Mötets avslutande 
 Emilia förklarade mötet avslutat. 
 


