Protokoll Meskalins styrelsemöte 070314
Närvarande:
Emilia Hamilton Fergusson, Marie Fredriksson, Jonas Franzen,
Emma Lind, Henrik Elmqvist, Anton Carlsson, Christian Evald, Emelie
Nilsson, Anders Hägglund
§1

Mötets öppnande
Emilia förklarade mötet öppnat

§2

Godkännande av dagordning
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

§3

Val av
a. mötesordförande
Mötet föreslog och godkände Jonas Franzén som mötets ordförande.
b. justerare
Mötet föreslog och godkände Christian Evald som justerare.

§4

Skrivelser
Meskalin har fortfarande inte återfått sitt postfack, vilket gör det något
problematiskt att få några skrivelser.
Inga skrivelser hade heller kommit in på annat sätt.

§5

Rapporter
Henrik rapporterade att han tagit reda på att inget möte är inplanerat
för arbetsmarknadsutskottet och att han ordnat så att han blir
meddelad om det är något han behöver veta som representant i
detsamma.
Anton berättade att det planerade informationsmötet om internationella
studier blivit inställt och att sista anmälningsdag för sådana är den 15e
mars.
Emilia rapporterade att hon och Jonas varit på möte med prefekten. De
var också på det planerade mötet med SPiiKs styrelse angående
omorganisationen.

§6

Besök från kåren
Kårstyrelsens 2:e vice ordförande Emelie och ordförande Anders
Hägglund var på besök för att presentera sig för styrelsen. Emelie är
Meskalins kontaktperson i kårens styrelse.
Styrelsen presenterade också sig för Emelie och Anders.
Om det är något vi behöver svar på eller har åsikter om när det gäller
omorganisationen kan vi fråga Anders, eftersom han sitter i gruppen
som fattar besluten angående detta.

Han bad oss också vara beredda på att svara på frågor och vara
vänliga från studenterna som har tillgång till mycket lite information om
omorganisationen.
§7

Hemsidan
Niklas lade fram ett förslag om att skaffa en egen domän (meskalin.se)
till vår hemsida, för att det ska vara lättare för framför allt nya studenter
att komma ihåg adressen och använda den. Kostnaden blir max 300
kronor per år och en egen domän gör att vi kan få personliga mail adresser i styrelsen.
Mötet godkände förslaget och gav Niklas i uppdrag att utföra det.

§8

Möte med prefekten – rapport
Emilia och Jonas berättade att mötet med prefekten var avslappnad
och gav styrelsen en chans att presentera sig för prefekten och vice
versa.
De frågade honom om vad som gällde angående vårt försvunna
postfack, men fick inget tydligt svar.
Angående möjligheten till ett eget eller större kontor sade prefekten
inte nej, men var inte heller säker på hur det kommer att se ut med
lokalerna efter ombyggnationen som påbörjas i höst. Däremot trodde
han att vi kommer behöva fortsätta dela med Shick.
Niklas berättade då att Shore (vars styrelse han sitter med i) sällan
använder sitt kontor och att det borde finnas en möjlighet för dem att
dela kontor med Shick istället. I så fall klarar vi oss på det utrymme vi
har och får dessutom så många nycklar att alla i styrelsen kan få vars
en. Emilia fick i uppdrag att prata med prefekten om detta.
Angående de höga priserna i Brofästets bistro svarade prefekten att
det kanske finns en möjlighet att öppna en kiosk i C-trappan efter
ombyggnationen och att denna i så fall kan drivas av styrelsen (och ge
en extra inkomst!). Skolledningen ska kolla upp om det finns några
avtal med Bistron eller liknande som kan hindra detta, men om det inte
finns kan vi börja planera.
Dessutom fick Emilia och Jonas veta att det kommer att bli ett möte för
hela institutionen angående ombyggnad och omorganisation, där
samtliga studenter är välkomna att ställa frågor. Mötet beslutade att
informera om detta i klasserna för att så många som möjligt ska
komma.
Mötet är preliminärt planerat till 4 april.

§9

Omorganisationen
Emilia berättade att framtidsmötet med SPiiKs styrelse var givande och
att ett nytt förslag arbetats fram (se bilaga). Mötet diskuterade förslaget
och beslutade att godkänna det som grundtanke i omorganisationen.
Mötet diskuterade vidare en del detaljer angående omorganisationen
för att komma fram till en gemensam linje att hålla oss till i
diskussionerna med SPiiK. Mötet kom fram till följande angående IKDs:
Namn: Förslagsvis får studenterna på institutionen rösta fram ett
förslag av t. ex. fem som styrelsen plockar fram.
Färg: Vi vill ha kvar vår turkosa färg med motivationen att SPiiK får
behålla sitt namn som sexmästeri.
Overaller: Styrelsen var inte överförtjust i idén om overaller utan
föreslår en kompromiss: mjukisställ med Meskalins klassiska pannband
som tillbehör.
Styrelse: Olika varianter av kvotering in till styrelsen kan godkännas.
Detta endast för att få jämställdhet mellan de tidigare föreningarna för
att undvika överrepresentation.

§10

Sexmästaren har ordet
I sexmästarens frånvaro skötte Christian denna punkt. Han
rapporterade att intresset ökat något för kommittén till Kaktusgalan.
Den består nu av åtta personer som förhoppningsvis kommer att ha sitt
första möte nästa vecka.
Förslag kom att styrelsen ska beställa in turkosa mjukisställ (som de
förslagna istället för overaller) för att ha på sig under Kaktusgalan.
Detta för att stå ut i mängden och presentera oss för institutionen.
Mötet godkände att Anton och Niklas arbetar fram ett förslag vars
kostnad ska godkännas av Jonas och skickar sedan ut förslaget till
styrelsen per mail.
Angående en eventuell Kaps med SPiiK är inget nytt planerat, men
styrelsen kommer få mer information om vad Kaps går ut på under
helgen.
Mötet beslutade att ge Christian uppdraget att piska Johan för att han
inte hade bokat Sjösjukan för ett evenemang än. Detta för att Johan
skulle sätta igång med det snarast. Piskningen ska dokumenteras.

§11

Kontorstider
Mötet beslutade att eftersom listan med kontorstider är uppdaterad ska
samtliga kolla vilka veckor de har kontorstid och se till att vara på
kontoret dessa tider.

§12

Övriga frågor
Anton hade ett förslag om att anordna en ”svensk kväll” på Sjösjukan
för att visa utbytesstudenterna en del svenska traditioner (vad gäller
mat och dryck). Mötet gav Anton uppdraget att kolla upp möjligheterna
för detta och sätta upp en budget.
Niklas anmärkte på att Maria står som avsändare då man skickar mail
från Meskalins adress. Han fick därför i uppgift att ändra avsändaren till
Meskalin.
Han påpekade också att de affischer som styrelsen satt upp om
hemsidan borde ha godkänts av honom först.
Han berättade också att han från och med nu kommer att hålla koll på
anslagstavlan och se till att allt som sätts upp på denna går via honom
och stämplas först.

§13

Mötets avslutande
Emilia förklarade mötet avslutat.

